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Hus det er godt å komme Hjem til

Block Watne er den mest kjente merkevaren blant bolig aktørene 
i Norge med en merke kjennskap på 94 prosent. Kjerne virk
som heten er utvikling av boligprosjekter og kvalitets boliger i 
utkanten av de større byene og press områdene. Tømrerne 
arbeider i spesialiserte arbeidslag, og bygger hver bolig fra 
grunnen av  med velprøvde og kostnads effektive metoder. 
Siden 1950 tallet har Block Watne levert mer enn 86 000  
boliger, og har dermed vært med på å sette standard for bolig
områder og hus i Norge.



ALM BREKKESTØ VIK



Myresjöhus er den mest kjente merkevaren blant svenske 
bolig aktører med en merke kjennskap på 84 prosent. Kjernevirk
somheten  er utvikling og produksjon av ene boliger og flerbolig
hus. Veggelementer og materialleveranser produseres i eget 
pro duk sjons anlegg. Porteføljen består av 50 arkitekttegnede hus i 
moderne, maritim og klassisk stil. Myresjöhus har historie 
tilbake til 1927, og har produsert mer enn 80 000 boliger.

AttrAktiVt BoeNde



SONAT DUETT KORNETT



SmålandsVillan er den ellevte mest kjente merkevaren i det svenske 
bolig markedet med en merkekjennskap på 53 prosent. Smålands  
Villans  kjernevirksomhet er utvikling og produksjon av mon
teringsferdige ene boliger. Husene produseres som to til fire 
moduler i egne fabrikker. Virksomheten ble etablert i 1997, 
og retter seg først og fremst mot familier i etableringsfasen 
og førstegangs huskjøpere som er pris sensitive. Smålands
Villan har  syv ene boliger i porteføljen.

Bo med kVAlitet, oCH HA råd med ANNAt



VILLA KALMAR VILLA NYBRO VILLA VäSTERVIK



Nøkkeltall
      2007     2006   2005

 NOTE VIRKELIg ANDEL PROfORMA ANDEL VIRKELIg ANDEL PROfORMA ANDEL 2005* ANDEL

Salg (NOK millioner)           
Ny ordreinngang 1 2 482  3 387  1 686  3 260  1 512 
Ordrereserve 2 1 949  1 949  966  1 909  807 

Resultat (NOK millioner)           
Driftsinntekter  2 572  3 272  1 529  3 059  1 492 
Driftsresultat (EBITDA)  385 15,0% 441 13,5% 246 16,1% 397 13,0% 215 14,4%
Resultatandel tilknyttede selskap  -3 -0,1% 10 0,3% 3 0,2% 19 0,6% 0 0,0%
Amortisering av merverdier  -23 -0,9%   0 0,0%   0 0,0%
Avskrivning  -15 -0,6% -21 -0,6% -5 -0,3% -15 -0,5% -5 -0,3%
Driftsresultat før finans og skatt (EBIT)  345 13,4% 429 13,1% 243 15,9% 402 13,1% 210 14,0%
Netto finanskost  -71 -2,8% -96 -2,9% -26 -1,7% -77 -2,5% -37 -2,5%
Resultat før skatt (EBT)  274 10,6% 333 10,2% 218 14,2% 325 10,6% 172 11,6%
Resultat etter skatt  201 7,8% 242 7,4% 163 10,6% 240 7,8% 125 8,3%

Balanseposter (NOK millioner)

Egenkapitalrentabilitet 3 16,6%  14,5%  29,0%  14,6%  29,5% 
Avkastning på investert kapital 4 14,3%  12,7%  17,2%  12,0 %  16,7% 
Kapitalens omløpshastighet 5  0,73       0,69       0,71       0,67       0,71     
Totalkapital  4 872  4 872  2 150  4 588  2 181 
Egenkapital  1 703 34,9% 1 703 34,9% 715 33,2% 1 643 35,8% 408 18,7%
Ansvarlig lån  95 1,9% 95 1,9% 95 4,4% 95 2,1% 95 4,4%
Egenkapital inkl. ansvarlig lån  1 798 36,9% 1 798 36,9% 810 37,7% 1 738 37,9% 503 23,1%
Investert kapital 6 3 407 69,9% 3 407 69,9% 1 422 66,1% 3 341 72,8% 1 407 64,5%
Netto rentebærende gjeld 7 1 622 33,3% 1 622 33,3% 621 28,9% 1 550 33,8% 869 39,9%

Aksjen           
Basis resultat per aksje, vektet (NOK)  3,43  3,66  3,70  3,64  3,11 
Veid gjennomsnitt antall aksjer  58 619 233 66 000 000  43 958 904 45 000 000  40 000 000 
Utbytte per aksje (NOK)  2,00    2,50    0 
Utbytteandel  65,6%    69,1%    0,0% 
           
Ansatte           
Antall ansatte 31.12   1 363  1 363  606  1 140  561 
        

* 2005 er proformatall for hele 2005

1 Nye kontrakter registrert fratrukket annulerte  
kontrakter inngått i samme året 

2 Rest inntekter på inngått kontrakter
3 Resultat etter skatt/Gjennomsnittlig egenkapital 
4 EBIT/Gjennomsnittlig investert kapital
5 Driftsinntekter/Gjennomsnittlig totalkapital
6 Totalkapital - rentefri gjeld  
7 Rentebærende gjeld (inkl. ansvarlig kapital)  

minus kasse og bank
   



Året som gikk
 23. MARS   Konser-

net inngår avtale 

med Industri Kapital 

og øvrige eiere om 

kjøp av Prevesta AB (Myresjöhus og 

SmålandsVillan).

 27. APRIL   Gjennomfører rettet emisjon 

på NOK 652 millioner (14 497 758 nye 

aksjer) med tegningskurs på 45 kroner per 

aksje. Emisjonen overtegnes nærmere 

tre ganger med deltagelse fra ledende 

norske og internasjonale investorer. 

 30. APRIL   Utbetaler 2,50 kroner per 

aksje i utbytte. Dette tilsvarer 69,1 

prosent av resultat etter skatt for 

regnskapsåret 2006.

 31. MAI   Kjøpet av Prevesta AB 

gjennom føres. Emisjon rettet mot 

Prevesta-aksjonærer med utstedelse 

av 6 502 242 nye BWG-aksjer.  

Konsernet dobler sin virksomhet  

og inntar nordisk tet posisjon.

 1. jUNI   Block Watne kommer med  

ny Husbok. Åtte nye typehus lanseres, 

fire i tradisjonell stil og fire i “Studio  

Collection”.

 1. AUgUST   ”Villa Avanti” fra 

Myresjöhus kåres til Årets hus 2007  

av magasinet Hus och Hems lesere.

 17. AUgUST   Myresjöhus feirer 80 års 

jubileum. Boken ”Husen som formar 

Sverige” utgis, og det lanseres et eget 

jubileumshus. SmålandsVillan feirer 

10 års jubileum, og ny huskatalog 

lanseres. 

 20. SEPTEMBER   Konsernet skifter navn 

til BWG Homes ASA og får ny logo og 

grafisk profil. 

 8. OKTOBER   Ny nettside bwghomes.no

med investorinformasjon og øvrig 

informasjon om konsernet og merke-

varene.

 18. OKTOBER   Oslo Børs’ Informasjons-

merke (I) og Engelskmerke (E) tildeles.

 20. DESEMBER   Eva Eriksson velges som 

nytt aksjonærvalgt styremedlem. De 

fire aksjonærvalgte styremedlemmene 

er nå to kvinner og to menn.
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Kjære medeiere  
i BWG Homes
Byggebransjen var i 2006 preget av svært høy aktivitet 
med betydelig press på varer og tjenester. Dette preget 
også første halvår i 2007, men uroen i boligsektoren i USA 
og i finansmarkedene gjennom annet halvår har forsterket 
virkningen av rentehevninger i Norge og Sverige. jeg synes 
derfor det er gledelig å konstatere at BWg Homes avsluttet 
2007 med sterke marginer, fire prosent vekst i ordreinn
gangen og en tilfredsstillende ordrereserve.

Renteforhold og sysselsetting er hoveddriverne i vårt marked.  

Makro bildet i Norge og Sverige med lav ledighet, høy arbeids-

innvandring og et moderat rentenivå er positivt for vår virksomhet. 

Selv om usikker heten i boligmarkedet skulle vedvare en tid, tilsier vår 

erfaring at markedsmekanismene vil fungere når de fundamentale  

forhold er positive. 

fRA NORSK TIL NORDISK AKTØR

Småhusmarkedet i Norden er preget av mange og forholdsvis små 

aktører. Jeg kommuniserte i fjor at BWG Homes ville ta en aktiv rolle i 

konsolideringen av bransjen. Det realiserte vi ved kjøpet av de svenske 

boligbyggerne Myresjöhus og SmålandsVillan.

Ved vurderingen av oppkjøpskandidater stilte vi en rekke krav til  

ledelse, operasjonell og finansiell utvikling, merkevare og produkter. 

Vår svenske virksomhet oppfylte kravene, og oppkjøpet ble godt 

mottatt både i markedet og av de ansatte. Ved oppkjøpet har 

konsernet doblet sin omsetning med gode resultater, og det ble 

igangsatt cirka 2 350 boliger i 2007. Block Watne, Myresjöhus og 

SmålandsVillan videreføres som de sterkeste merkevarene i sine  

respektive markeder. 

STORDRIfTSfORDELER Og PRODUKSjONSKAPASITET

Markeder, produkter og produksjonsmåter som utfyller hverandre, 

bidrar til å redusere konsernets risiko og gir synergimuligheter. Vi ut-

nytter økt innkjøpskraft til å oppnå bedre betingelser på byggevarer 

og tjenester. Vi bruker konsernets samlede erfaring og kompetanse 

til ytterligere å strømlinjeforme produksjonen. Vi etablerer felles 

rapporterings- og styringssystemer og tilrettelegger for læring og 

kompetanseoverføring. Gjennom en robust og tilpasningsdyktig  

organisasjon med et godt og utviklende arbeidsmiljø skal vi sørge 

for videre lønnsom vekst.

I 2007 ble organisasjonen styrket med rundt 180 

produksjonsarbeidere og tømrere, samt 40 funksjonærer 

som i hovedsak er produksjons rettede. Omlegging til 

ny teknisk plattform ved fabrikkene i Sverige ble gjennom -

ført i første halvår. Innkjøringen av den nye fabrikken i 

Sundsvall har budt på utfordringer, men ved inngangen 

til 2008 er alle fabrikkene i full produksjon med økende 

produksjonstakt. Vi forventer at dette og mer produksjonseffektive 

hus vil gi positiv effekt i 2008.

Etterspørselen i småhusmarkedet er relativt stabil. Vårt mål er økede 

markedsandeler ved utnyttelse av konsernets samlede produktporte-

følje og produksjonskapasitet. Block Watne har gjennom flere år levert 

sterke resultater som prosjektutvikler med kontroll over hele verdi-

kjeden. Også i vår svenske virksomhet skal det nå satses mer på 

utvikling av boligprosjekter på egne tomteområder. Myresjöhus har 

som mål å øke prosjektandelen fra 45 prosent i dag til 70 prosent 

i 2010. SmålandsVillan sikter mot en prosjektandel på 20 prosent 

innen 2009. 

gODT RUSTET fOR VIDERE LØNNSOM VEKST

Lønnsom vekst og verdiskapning for aksjonærene er vårt hoved-

fokus. Fundamentet er vår lange erfaring og brede kompetanse som 

boligbygger, moderne produkter og en kostnadseffektiv produksjon.  

I 2007 passerte omsetningen 2,5 milliarder kroner, og med en drifts-

margin på 15 prosent leverer vi lønnsomhet slik vi har lovet. 

Lønnsomheten skal komme våre eiere til gode. BWG Homes har som 

mål å utbetale 50 til 70 prosent av overskuddet etter skatt. Styret 

har foreslått et utbytte på 2 kroner per aksje. Dette tilsvarer 65,7 

prosent av årets resultat og 58,3 prosent av resultatet per aksje. 

BWG Homes skal være en ledende boligbygger med sterke merkevarer.  

Kjernevirksomheten vil være utvikling av boligprosjekter i utkanten  

av bysentra med standardiserte kvalitets boliger for “folk flest”. 

Lønnsomhet og kvalitet i leveransene prioriteres fremfor kortsiktig 

topplinjevekst. De siste årenes sterke resultater er en konsekvens 

av denne strategiske linjen. Dette vil vi videreføre i 2008.

Lars Nilsen

Konsernsjef 

8
9

BWG Homes årsrApport 2007



kvalitet og strømlinjeformet produksjon. Produkt-

porteføljen omfatter over 100 ulike typehus i moderne 

og klassisk stil i tillegg til boliger som utvikles spesielt 

for våre prosjekter. Boligene utvikles i samarbeid med 

ledende arkitekter. Vi vektlegger bokvalitet, lavt energiforbruk og funksjonell 

 arealutnyttelse, og at boligen skal være effektiv å produsere. 

KONTROLL På VERDIKjEDEN

BWG Homes leverer cirka 2 500 nye boliger i året. ”Boligprosjekter i egen regi” hvor 

Block Watne og Myresjöhus står for hele verdikjeden, representerer 60 prosent av 

omsetningen. Produktene kan være enebolig, rekkehus eller lave leilighetsbygg. 

Basis for boligprosjektene er tomtebanken som har eiendommer med lang ut-

viklingshorisont i utkanten av større byer og pressområder. ”Enebolig på kundens 

tomt” representerer 30 prosent av omsetningen. Kunden velger typehus og tilvalg 

fra huskatalogene til Block Watne, Myresjöhus eller SmålandsVillan. Huset kan  

leveres innflytningsklart eller med egeninnsats. ”Storkunder” står for 10 prosent 

av omsetningen. Kundene er profesjonelle aktører – offentlige og private – med 

egen tomt og prosjektledelse.

STRATEgI fOR LØNNSOM UTVIKLINg

Vår langsiktige strategi er basert på følgende hovedpunkter:
 Vi skal opprettholde posisjonen som den ledende og mest  

lønnsomme boligbyggeren i våre markeder
 Posisjonen som bransjens mest kjente merkenavn skal opprettholdes
 Forretningsmodellen skal kontinuerlig forbedres gjennom å fortsatt  

strømlinjeforme bygge- og produksjonsprosessene, videreutvikle en  

energi- og arealeffektiv produktportefølje som er kostnadseffektiv å  

produsere, og videreføre en kontrollert organisk vekst med stabil høy  

lønnsomhet 
 Vi skal ta en aktiv rolle i konsolideringsprosesser i det nordiske markedet
 BWG-aksjen skal være en utbytteaksje. Målsetningen er at 50 til 70  

prosent av overskuddet etter skatt skal utbetales til aksjonærene

BWG Homes har i 2007 oppfylt samtlige strategiske hovedpunkter. Vi har inntatt 

en nordisk posisjon, og er godt rustet for videre lønnsom utvikling. 

Dette er BWG Homes
BWg Homes er ledende boligbygger i Norge 
og Sverige. Konsernet eier merkevarene 
Block Watne, Hetlandhus, Myresjöhus og 
Smålands Villan. Vi bygger ene boliger, rekke
hus og lave leilighetsbygg. 

Konsernet ble dannet 30. november 2005 ved kjøpet  

av aksjene i Block Watne AS og Hetlandhus AS.  

Den 17. mars 2006 ble konsernet notert på Oslo Børs. 

Kjøpet av Prevesta AB med merkevarene Myresjöhus 

og SmålandsVillan ble gjennomført 31. mai 2007,  

og konsernet doblet sin virksomhet.

LØNNSOMHET TIL MODERAT RISIKO

BWG Homes’ hovedmål er å skape god lønnsomhet 

til moderat risiko. Det klarer vi gjennom å kontinuerlig 

standardisere og industrialisere produksjons - 

pro sessene, og å opprettholde en langsiktig tomte-

base med eiendommer i utkanten av større byer og 

press områder. Vi utvikler egne boligprosjekter med  

kontroll på hele verdikjeden – fra tomtekjøp til over-

levering av innflytningsklare hus. Ved å prioritere 

boligprosjekter utenom sentrumsbebyggelse, redu-

seres risikoen for store svinginger i pris og etterspørsel.

OMfATTENDE PRODUKTPORTEfØLjE

Vårt utgangspunkt er vår lange erfaring og brede 

kompetanse innen boligbygging. Vi benytter pro-

duksjonsmetoder som forener håndverksmessig 

LOW END/SPESIELLE BEHOV

BLOCK WATNE
MYRESjÖHUS

HIgH
END

SMåLANDSVILLAN

ATTRAKTIVE BOLIgER 
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KjØP AV EIENDOM

Vi kjøper rett beligg ende 
eiendommer i utkanten 
av større byer og press
områder. Tomtebanken i 
Block Watne har inntil 10 
års  utviklingshorisont og 
en kapasitet på cirka  
12 000 enheter. Myresjöhus 
Mark har eiendommer med 
inntil fem års utvik lings
horisont og en kapasitet på 
cirka 1 400 enheter.

PROSjEKTUTVIKLINg

Et boligprosjekt kan variere 
fra noen få og opptil 300 
boliger. De store prosjek
tene utvikles stegvis i del
prosjekter for å sikre kon
troll på økonomi, fremdrift 
og kvalitet. Produktene 
velges ut fra tomteforhold, 
lokale markedsbehov og 
produksjonseffektivitet. 
Tomteopparbeidelse og 
infrastruktur leveres av 
lokale entreprenører.

SALg 

En viss andel av boligene i 
prosjektene skal være solgt 
før produksjonen starter. 
Block Watne og Myresjöhus 
har egne ansatte selgere.  
Små landsVillan selges gjen
nom riksdekkende agenter. 
Typehus og bolig prosjekter 
markedsføres nasjonalt og 
lokalt gjennom huskata
loger, internett, annonser, 
visningsboliger, boligaviser 
og visningshelger. 

PREfABRIKASjON

Veggelementer og 
materialleveranser til 
Myresjöhusporteføljen 
produseres i eget 
produk sjonsanlegg. 
Prefabrika sjonsgraden  
er cirka 20 prosent. 
Små  landsVillanporteføljen 
har en prefabrikasjonsgrad 
på vel 80 prosent. Husene 
produseres i to til fire 
standardiserte moduler  
i egne høy volums 
produk sjonsanlegg.

BYggINg På BYggEPLASS

Block Watnes egne spes ial  
iserte tømrerlag bygger 
boligene på byggeplassen  
i en firefaset bygge 
 prosess. Myresjöhus’ 
veggelementer og 
materialpakker fraktes  
til byggeplass for videre 
bygging og ferdiggjøring. 
SmålandsVillan moduler 
monteres på byggeplass. 
Deretter legges takbelegg, 
og vann og strøm kobles til.

Verdikjeden  
BWG Homes utvikler boligprosjekter i egen regi i tillegg til å bygge boliger for 

privatkunder med egen tomt og for profesjonelle aktører. Vi leverer hele eller 

deler av verdikjeden avhengig av prosjekttype.

Historie 

Våre merkevarer er 

velkjente og ledende 

boligbyggere. Produkter 

og kompetanse er utviklet 

gjennom mange års 

erfaring. Vi har til sammen 

levert over 165 000 boliger, 

og igang setter cirka  

2 500 nye boliger i året.

1997 
Lanserer og leverer  
monteringsferdige  
småhus som  
SmålandsVillan. 

1927 
Myresjö 
Plankhus 
etableres,  
og den første 
huskatalogen 
utgis.

1926 
Byggevare 
og trelast
firmaet  
Gabriel Block 
Watne AS 
etableres.

1959 
Utgir første 
huskatalog 
med fire 
typehus. 

1933
Myresjöhus’ 
første hus  
  fabrikk. Er i dag 
Sveriges største 
pro duksjons 
anlegg.

2000
Fabrikken i Vrigstad 
rendyrkes for  
SmålandsVillan  
produksjon.

1990 
Walter Nilsen  
kjøper Block 
Watne. Om struk  
turerer og 
spesialiserer 
byggeprosessene. 

1973 
Skanska 
AB kjøper 
Myresjöhus
gruppen og 
forblir eier  
i 31 år.

2006 
Nytt produksjons  
anlegg i Sundsvall  
innvies. Full produksjon 
ultimo 2007.

2004 
Industri Kapital  
kjøper 
Myresjöhus
gruppen. 
Skifter senere 
navn til Pre
vesta AB. 

2007 
Feirer 10 års 
jubileum. Er siden 
2000 den sterkest 
voksende huspro
dusenten i Sverige.

2007 
Feirer 80 års 
jubileum.
Utgir “Husen 
som formar 
Sverige”.

2004 
Lars Nilsen 
blir eneeier. 
Flere års om  
strukturering 
gir lønn
somhet.

BLOCK WATNE

MYRESjÖHUS

SMåLANDSVILLAN

2006 
Konsernet 
Block Watne 
Gruppen 
ASA noteres 
på Oslo 
Børs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Norge
Block Watne bygger årlig 

over 1 000 boliger og 

har fra 1950-tallet levert 

mer enn 86 000 boliger. 

Kjernevirksomheten 

er utvikling av bolig-

prosjekter i utkanten av 

bysentra, og bygging av 

typehus for kunder med 

egen tomt. Virksomheten 

drives fra 22 distrikts-

kontorer. Egne ansatte 

tømrere bygger boligen 

på byggeplassen.

Sverige 

Myresjöhus og Små-

landsVillan produserer 

årlig nær 1 200 boliger. 

Myresjöhus har siden 

1927 levert mer enn  

80 000 boliger.  

Kjerne virksomheten er 

utvikling og produksjon 

av monteringsferdige 

småhus til kunder med 

egen tomt og i bolig-

prosjekter. Elementer 

og moduler lages i egne 

produksjonsanlegg, 

monteres og ferdigstilles 

på byggeplass. 

Virksomhetsområder

Nøkkeltall    2007  2006

Driftsinntekter  1 641 1 528

EBITDA  302 253

EBITDA margin  18,4% 16,5%

EBIT  294 249

EBIT margin  17,9% 16,3%

Ordreinngang  1 438 1 686

Ordrereserve  782 966

Antall ansatte  717 604

Nøkkeltall    2007  2006

Driftsinntekter  1 631 1 529

EBITDA  153 152

EBITDA margin  9,6% 9,9%

EBIT  149 158

EBIT margin  9,1% 10,4%

Ordreinngang  1 949 1 574

Ordrereserve  1 168 943

Antall ansatte  643 534

Våre 
merkevarer

Nøkkeltall og 
Året som gikk

Konsernsjefen
har ordet

Dette er 
BWG Homes

Ledelsens 
gjennomgang

Styrets 
beretning

Regnskap og  
noter konsern

Regnskap og  
noter morselskap

Eierstyring og 
selskapsledelse

Investor og 
aksjonær
informasjon

Ledelse og kontakt 
informasjon

MYRESjÖHUS Og 
SMåLANDSVILLAN

MYRESjÖHUS
SMåLANDSVILLAN

BLOCK WATNE



Verdikjede   BLOCK WATNE

 

 KjØP AV EIENDOM  

 PROSjEKTUTVIKLINg  

 SALg  

 PREfABRIKASjON   

 BYggINg På BYggEPLASS  

Verdikjede  MYRESjÖHUS SMåLANDSVILLAN

 

 KjØP AV EIENDOM  

 PROSjEKTUTVIKLINg  

 SALg  ( )

 PREfABRIKASjON  ( )  

 BYggINg På BYggEPLASS   ( )

ANDEL DRIfTSINNTEKTER

ANDEL DRIfTSINNTEKTER

ANDEL RESULTAT (EBIT)

ANDEL RESULTAT (EBIT)

50,15%
NORgE

66,37%
NORgE

49,85%
SVERIgE

33,63%
SVERIgE
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BWg Homes’ hovedmarked er boligbygging i utkanten av de større byene og pressområdene, og 
ekskluderer sentrumsbebyggelse og fritidsboliger. Bakgrunnen for denne strategien er at 
markedet for boliger i randsonen rundt pressområdene historisk har vist seg å være mer stabilt, 
og i mindre grad utsatt for svingninger i pris og etterspørsel. 

MARKEDSSITUASjONEN

Fra 2006 har boligbransjen både i Norge og Sverige opplevd presset produksjonskapasitet og knapphet på 

visse byggematerialer som følge av et svært høyt aktivitetsnivå. I annen del av 2007 og inn i 2008 har den uro 

som har preget finansmarkedene internasjonalt og boligsektoren i USA, også satt sitt preg på boligmarkedet i 

Norge og Sverige. Den finansielle uro har, slik vi oppfatter det, forsterket virkningen av rentehevninger i Norge 

og Sverige. Situasjonen har også vist seg å ha en større påvirkning på husholdningenes investeringsmønster 

enn forventet. Dette har gitt seg utslag i at mange boligkjøpere vil selge eksisterende bolig før de kjøper ny, og 

bruker lengre tid på kjøpsbeslutningen. En annen effekt er at tilbud av både brukte og nyproduserte boliger er 

større enn normalt i både det norske og det svenske boligmarkedet. Dette gjelder særlig i de større bysentra og 

innen leilighetsmarkedet, og det registreres at større utbyggingsprosjekter enten stilles i bero eller utsettes i tid. 

Vi har erfart slike situasjoner tidligere innen våre markedsområder, og da spesielt i perioder med renteendringer 

og endringer i arbeidsmarkedet. Vi er av den formening at makrobildet i Norge og Sverige, med lav arbeids-

ledighet og et fornuftig rentenivå, danner grunnlag for en stabil utvikling fremover innen vårt hovedmarked. 

Når det fundamentale bildet er positivt, må det forventes at markedsmekanismene igjen vil fungere etter hvert 

som de psykologiske faktorer avtar. 

BWG Homes har tross svingninger i boligmarkedet, hatt en tilfredsstillende ordreinngang gjennom hele 2007 

med 3,9 prosent økning i forhold til 2006. 

SEgMENT NORgE

Det ble igangsatt 32 520 nye boliger i Norge i 

2007. Dette er en nedgang på 2,4 prosent i for-

hold til 2006. Oslo  og Midt-Norge har en nedgang 

på henholdsvis 31 prosent og 19 prosent, mens 

inn lands  regionene kan vise til en vekst på 27 

prosent i 2007. Ved utgangen av 2007 er bran-

sjens ordre reserve redusert med vel 16 prosent på 

grunn av sterkere vekst i igangsetting enn i salg. 

Prognosesenteret AS vurderer behovet for nye 

boliger i 2008 til å være på nivå med det som er 

igangsatt de siste årene. Men de anslår en viss 

nedgang i antall igangsatte boliger i 2008 sett i 

forhold til 2007. Dette vil spesielt berøre leilig hets-

segmentet i byer, mens ene boliger og småhus vil 

fortsatt være på et mer stabilt nivå. 

Marked og rammebetingelser

DE TI STØRSTE AKTØRENE I NORgE

RANgERINg   IgANgSATTE ANDEL I
2007 (2006) SELSKAP BOLIgER PROSENT* EIERSKAP

 1 (1) MESTERHUS 1808 5,6% KJEDE

 2  (2) NORDBOHUS 1451 4,5%  KJEDE

 3 (3) BLINK-HUS 1211 3,7% KJEDE 

4  (6) Block Watne 1156 3,6% BWG Homes asa

 5  (5) NORGESHUS 1059 3,3%  KJEDE

 6 (4) ByGGMANN GRUPPEN 1021 3,1% KJEDE

 7 (10) SySTEMHUS NORGE 854 2,6% KJEDE

 8 (7) SELVAAGByGG 768 2,4% SELVAAG GRUPPEN

 9 (N/A) JM ByGGHOLT 638 2,0% JM AB

 10 (8) SKANSKA BOLIG 548 1,7% SKANSKA AB

   SUM 10 STØRSTE 10 514 32,3% 

 *Prosentandel i forhold til total 32 520 igangsatte boliger. Kilde: Prognosesenteret AS
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Block Watne

Som følge av høyt salg i Block Watne i annet halvår 

2006, ble salgsstart utsatt for enkelte prosjekter  

i de to første kvartalene i 2007. Dette for å få en 

bedre balanse mellom ordrereserve og produk sjons-

kapa sitet. I tredje kvartal var ordre inngangen på 

nivå med året før, mens fjerde kvartal ble svakere, 

dels forårsaket av den  generelle finansielle uroen 

og et ekstra ordinært stort tilbud av både brukte 

og nye boliger i markedet. 

Ved inngangen til 2008 har Block Watne et høyt 

antall prosjekter i produksjon, god bemanning og 

full sysselsetting på alle kontorer. Med utgangs punkt 

i makroøkonomiske indikatorer forventes det et 

fortsatt høyt aktivitetsnivå i 2008 med en anslått 

vekst i BNP for fastlands-Norge på om lag 3 prosent. 

Sysselsettingen er rekordhøy, og arbeids ledigheten 

svært lav. Husholdningene har solid økonomi, og 

renten antas å være på dagens nivå. I sum danner 

dette er positivt utgangspunkt for Block Watnes 

virksomhet i 2008.

DE TI STØRSTE AKTØRENE

De ti største aktørene domineres som tidligere av 

kjedeorganisasjoner. Block Watne er den største 

fritt stående rene boligbyggeren. I 2006 igang-

satte  de ti største aktørene 11 415 boliger av totalt 

30 755 boliger, tilsvarende 37 prosent. I 2007  

representerte de ti største aktørene 32,3 prosent 

av samlet igangsetting.

Forholdet mellom de største aktørene er relativt 

stabilt. Bransjen for øvrig er fragmentert med 

mange små virksomheter.

SEgMENT SVERIgE

I 2007 ble det igangsatt 29 700 nye boliger. Av disse var 13 950 nye småhus, dette er en økning på 9 prosent 

i forhold til 2006. Bortfallet av investeringsstøtten til fler bo stadshus i 2007 førte til en unormalt høy registrert 

igangsetting i 2006. I praksis ble det igangsatt cirka 9 500 færre flerbostadshus i 2006 enn det stati stikken viser.

Småhus (eneboliger, kjedede boliger og rekkehus) utgjør om lag 45 prosent av boligbestanden på 4,5 millioner  

i Sverige. Igangsetting av nye små hus har økt betydelig de siste årene. Siden 2001 er antallet småhus doblet. 
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IgANgSATTE BOLIgER I NORgE

IgANgSATTE BOLIgER I SVERIgE

Kilde: Prognosesenteret AS 

Kilde: Prognosesenteret AS 

Småhus Flerebostadshus Totalt

Småhus Leiligheter Totalt
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Noe av forklaringen på den raske veksten i boligbyggingen er historisk lav byggeaktivitet på 90-tallet etter-

fulgt av økonomisk krise, skatteomlegg inger og reduserte rentesubsidier. Dette etterslepet – kombinert med 

sterk befolk ningsvekst de siste årene, økende behov for erstatning av sanerte boliger og siste års økonomiske 

høykonjunktur – tilsier en årlig etterspørsel på 40 000 nye boliger. Press på arbeidskraft og materialer tilsier at 

antall nybygg per år vil være noe lavere enn etterspørselen skulle tilsi. En begrens ende faktor kan også være 

økte renter, endret sysselsetting og den generelle finansielle uro. I 2007 ble det i Sverige bygget 4,2  

boliger per 1 000 innbyggere, mens det ble bygget 6,0 boliger per 1 000 innbyggere i Norge. 

Investeringstøtten til leilighetsbygg (flerbostadshus) ble fjernet fra og med 

2007. Dette kan medføre en ut flating i leilighetsmarkedet og redusert press 

på varer og tjenester, som vil kunne gi positiv effekt for småhusproduk-  

sjonen. Den Svenske Riksbanken anslår en vekst i BNP på 2,8 prosent i 2008 –  

  i hovedsak drevet av privat konsum. Ved inngangen til 2008 er sysselsettingen  

i vekst, mens arbeids ledigheten er synkende. 

Segment Sverige (Myresjöhus og SmålandsVillan) har hatt et sterkt salg i 2007. 

Nye kontrakter har økt med 24 prosent i forhold til 2006. Bemanningen og 

produksjonskapasiteten er styrket gjennom året, og alle tre produksjons-

anlegg er i drift. Virksomheten har en solid ordrereserve ved inngangen til 

2008, og et godt utgangspunkt for lønnsom vekst fremover. 

STERKE MERKEVARER

Block Watne er den mest kjente merkevaren blant boligaktørene i Norge. Dette 

bekreftes gjennom den årlige kartleggingen av kjennskap til merkevarer fore-

tatt av Prognosesenteret AS 11 år på rad. I undersøkelsen som ble gjort i feb-

ruar 2008, oppnår Block Watne en gjenkjenningsgrad på 94 prosent, noe som 

er bransjens høyeste. De neste, Mesterhus og Hedalm Anebyhus, oppnår  

henholdsvis 85 prosent og 77 prosent gjen kjenningsgrad.

Myresjöhus er den mest kjente merkevaren blant svenske boligaktørene. 

Myresjöhus oppnår en gjenkjenningsgrad på 84 prosent, med de neste merke-

varene Eksjöhus og Trivselhus på henholdsvis 75 prosent og 70 prosent. 

 SmålandsVillan har i den samme undersøkelsen en gjenkjenningsgrad på 53 

prosent og er den 11. mest kjente merkevaren. Undersøkelsene foretas annet 

hvert år, av IMA Marknadsutveckling AB.

REALISERER KUNDENS BOLIgDRØM

Bredden og kvaliteten i typehus-porteføljen og boligprosjektene, kombinert 

med sterke merkevarer, er drivkraften for våre nasjonale og lokale markeds-

aktiviteter. Markedsaktivitetene vil videreføres med spesielt fokus på lokale 

tiltak og aktiviteter.

 DE STØRSTE SMåHUSAKTØRENE I SVERIgE

 2007 2006

 ANTALL PROSENT  ANTALL PROSENT

Älvsbyhus 835 8,9% 900 8,5%

Trivselhus 663 7,1% 649 6,1%

myresjöhus 571 6,1% 638 6,0%

smålandsVillan 524 5,6% 373 3,5%

Fiskarheden 492 5,2% 512 4,8%

LB Hus 355 3,8% 425 4,0%

Eksjöhus 297 3,2% 319 3,0%

Hjältevadshus 290 3,1% 315 3,0%

Plassbyggende

aktører 2035 21,6% 2763 26,1%

 6062 64,6% 6894 65,0%

Annet  35,4%  35,0%

Kilde: Byggfakta 12-2007. Markedsandel basert på antall søknader om 
byggetillatelser, eksklusive de større entreprenører med hovedfokus på 
leilighetsbygg.
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Norge

Block Watne utvikler boligprosjekter i egen regi, og 

kunden kjøper nøkkelferdig bolig. Prosjektboligene 

kan være både enebolig fra typehusporteføljen, 

rekkehus og lave leilighetsbygg tilpasset det enkelte 

prosjekt. Prosjektets beliggenhet og produktsam-

mensetning ”bestemmer” kundegruppen. Kunder 

med egen tomt velger sin enebolig fra porteføljen 

på 45 arkitekttegnede typehus i både moderne og 

mer tradisjonell stil. Den typiske enebolig-kunden er 

en etablert barnefamilie, gjerne annen eller tredje 

gangs boligkjøper. Block Watne igangsatte 1 156  

nye boliger i 2007.

Block Watnes Husbok har dannet bransjestandard 

gjennom mange år. Den første huskatalogen kom i 

1959. I 2007 ble det lansert åtte nye typehus tegnet 

av anerkjente arkitekter i forbindelse med lanseringen av ny utgave av Husboken. 

Fire av de nye typehusene er i moderne stil og fire i mer tradisjonell stil. Det har 

også blitt utviklet nytt markedsmateriell, og presentasjon av husene på nettsiden 

er oppgradert med nye søkefunksjoner og kategorisering.

I løpet av året ble det arrangert tre visningshelger i regi av distriktskontorene, med 

om lag 3 500 besøkende familier. For hver visningshelg distribueres det over 1 million 

boligaviser i kontorenes lokalmiljøer. Distriktskontorene har fullt innredede visnings-

boliger hvor kunden kan få et konkret forhold til boligstandard og romløsninger. 

Sverige

Myresjöhus har en portefølje på 50 arkitekttegnede eneboliger i moderne, maritim 

og klassisk stil. Kunden kan velge en innflytningsklar leveranse eller selv legge ned 

egeninnsats i byggingen. Boligen tilbys med en rekke tilvalgsmuligheter. Den typiske 

kunden er barnefamilier og kommende foreldre i aldersgruppen 30–35 år, annen- 

eller tredje gangs boligkjøper – og også veletablerte familier i alderen 50+ med 

økonomisk mulighet til å realisere sin drømmebolig. Myresjöhus bygges også i 

prosjekter i egen regi og som leveranse til store profesjonelle utbyggere. Myresjöhus 

har 10 visningshus, og salgsorganisasjonen er riksdekkende med 29 salgskontorer.

Tre visningshelger med faglige tema og lokale aktiviteter ble arrangert i 2007 med 

over 1 900 besøkende familier. Visningshelger og aktiviteter annonseres lokalt og 

i nasjonal populærpresse. Myresjöhus’ 80-årsjubileum ble feiret i august med en 

rekke kundearrangementer og ”åpent hus” på Myresjö. I forbindelse med jubileet 

ble det også utgitt en omfattende historiebok ”Husen som formar Sverige”  

– en reise gjennom Myresjöhus’ 80-årige historie. I oktober ble ny versjon av  

www.myresjohus.se lansert, med omfattende presentasjoner av husporteføljen, 

prosjekter og virksomheten.

åRETS HUS – VILLA AVANTI

Villa Avanti, tegnet av Myresjöhus arkitekten

Arne Edman, vant den prestisjefylte konkurransen 

Årets hus i 2007. Det er det svenske magasinet 

Hus och Hems lesere som årlig kårer Årets Hus. 

Det funkisinspirerte typehuset med lekre linjer, 

hvit puss og oljet tre, tilpasset familiens krav, 

var lesernes klare favoritt. Det er andre gang 

Myresjöhus vinner denne konkurransen. 

Villa Avanti ble tegnet i 2003 som et ettetasjes 

hus i nyfunkis stil tilpasset smale tomter. 

Fasaden er hvitpusset kombinert med liggende 

panel. Store vindusflater mot uteplassen og 

åpne løsninger inne gir mye lys og stor rom

følelse. Myresjöhus har levert 44 Villa Avanti. 
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SmålandsVillan ble etablert i 1997, og er siden 2000 den merkevaren blant svenske 

boligprodusenter med sterkest vekst. SmålandsVillan tilbyr syv eneboliger med 

standardiserte planløsninger og få tilvalg. Dette muliggjør et attraktivt prisnivå. 

Kundegruppen er nyetablerte familier og førstegangskjøpere i aldersgruppen 25– 

30 år med egen tomt og hovedfokus på pris. SmålandsVillan har syv visningshus og 

selges gjennom 38 riksdekkende agenter. 

Det ble arrangert tre visningshelger i 2007 med 2 735 besøkende familier, i tillegg 

til lokale inspirasjonskvelder sammen med Swedbank. Visningshelger og aktiviteter 

annonseres lokalt og i nasjonal populærpresse. SmålandsVillans 10-årsjubileum ble 

markert i august, og ny versjon av Huskatalogen ble publisert. 

NØKKELDRIVERE

MARKEDSØKONOMI ARBEIDSINNVANDRINg

ETABLERINg BOLIgERSTATNINgER

RENTENIVå SYSSELSETTNINg

NØKKELDRIVERE fOR LØNNSOM VEKST 

BWG Homes prioriterer lønnsomhet og kvalitet i boligprosjekter og produksjonsvirksomhet fremfor kortsiktig 

topplinjevekst. Lønnsomhet har hatt og vil ha sterkere prioritet enn volumvekst. Med vår forretningsmodell 

kan vi i stor grad kompensere for det generelle presset i bransjen ved at vi produserer med egne ansatte og i 

egne produksjonsanlegg, og har kontroll på vesentlige ledd i verdikjeden. Langsiktige avtaler med leverandører 

av byggematerialer, kombinert med langsiktig planleggingshorisont, gjør at vi i liten grad er utsatt for vare-

knapphet. Den lønnsomhetsutviklingen som BWG Homes har oppnådd i 2007 og foregående år, bekrefter at 

strategien er riktig, og borger for fortsatt lønnsom utvikling. 

Makrobildet med høy aktivitet, lav arbeidsledighet og et fornuftig rentenivå er positivt både for Norge og 

Sverige. Selv om det noe urolige markedet kan fortsette en tid fremover, er vi av den formening at markeds-

situasjonen deretter vil  normaliseres og at kundemassen igjen vil øke. Rammebetingelsene er til stede for en 

fortsatt videre stabil utvikling innen våre markedssegmenter. 

 God vekst i norsk og svensk 

økonomi med lav inflasjon  

og stabil BNP
 Lav arbeidsledighet og god 

økonomi i husholdningene

 Forutsigbar renteutvikling 
 Stor netto arbeidsinnvandring 

bidrar til høyere boligetterspørsel 
 Det er et økende behov for  

erstatning av boliger som saneres

 Familier etablerer og reetablerer 

seg, og har behov for ulike bolig-

alternativer i skiftende livsfaser 

uavhengig av makroøkonomiske 

faktorer
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Konsernet BWg Homes skal eie og utvikle ledende boligbyggere med 
sterke merkevarer i Norge og Sverige. Markedssegmentet skal være 
“bolig for folk flest”, i utkanten av bysentra og pressområder.

Konsernets langsiktige strategi er basert på følgende hovedpunkter:

BWG Homes har i 2007 oppfylt samtlige strategiske hovedpunkter. Konsernet har gjennom sine merkevarer opp-

rettholdt posisjonen som en ledende boligbygger som kan vise til høy lønnsomhetsgrad (driftsresultat 15%) 

sammenlignet med andre bransjeaktører. Konsernets merkevarer er de mest kjente innen småhus-segmentet. 

Forretningsmodellen er under kontinuerlig forbedring. Gjennom kjøpet av Prevesta AB har konsernet doblet 

sin virksomhet og blitt en nordisk aktør. 69,1 prosent av overskuddet etter skatt for regnskapsåret 2006, ble  

utbetalt til aksjonærene.

VIRKSOMHETEN 

Norge

Block Watne utvikler boligprosjekter og bygger kvalitetsboliger. Virksomheten drives fra 22 distriktskontorer 

fra Trøndelag og sørover. Boligproduksjonen preges av et sterkt fokus på standardisering i produktutviklingen, 

prosjekter, materialvalg og byggemetoder – kombinert med begrensede muligheter for individuelle til pasninger. 

Fra 1950-tallet har Block Watne levert mer enn 86 000 boliger, og har vært med på å sette standard for bolig-

områder og boliger generelt i Norge. 

Utviklingen av eiendom, boligprosjekter, salg og boligbygging utføres av egne 

ansatte i henhold til standardiserte metoder og arbeidsprosesser. Samtlige 

boliger oppføres i fire faser, hvor hver fase av byggeprosessen er bemannet av 

egne tømrere som arbeider i spesialiserte arbeidslag. Langsiktige avtaler med 

ledende leverandører av byggematerialer og innredning til definert Block 

Watne-standard, sikrer optimal materiallogistikk og effektiv boligproduksjon. 

Ved å prioritere boligprosjekter utenom sentrumsbebyggelse, reduseres risikoen 

for store svinginger i pris og etterspørsel.

Virksomheten er prosjektorganisert. ”Boligprosjekter i egen regi”, hvor Block 

Watne kontrollerer hele verdikjeden, representerer 86 prosent av omsetningen. 

Produktene kan være enebolig, rekkehus og lave leilighetsbygg. Basis for  

bolig prosjektene er tomtebanken som har en kapasitet på om lag 12 000 bolig-

enheter, med ti års utviklingshorisont. ”Enebolig på kundens tomt” repre-

senterer 8 prosent av omsetningen. Kunden velger typehus og tilvalg fra   

Block Watnes Huskatalog. ”Storkunder” står for 6 prosent av omsetningen. 

Kundene er profesjonelle aktører med egen tomt og prosjektledelse. 

Virksomhet  
og strategi

 Vi skal opprettholde posisjonen som den ledende og mest lønnsomme  

boligbyggeren i våre markeder
 Posisjonen som bransjens mest kjente merkenavn skal opprettholdes
 Forretningsmodellen skal kontinuerlig forbedres gjennom å fortsatt strømlinje-

forme bygge- og produksjons prosessene, videreutvikle en energi- og areal-

effektiv produktportefølje som er kostnads effektiv å produsere, og videreføre 

en kontrollert organisk vekst med stabil høy lønnsomhet
 Vi skal ta en aktiv rolle i konsoliderings prosesser i det nordiske markedet
 BWG-aksjen skal være en utbytteaksje. Målsetningen  er at 50 til 70 prosent  

av overskuddet etter skatt skal utbetales til aksjonærene

KOSTNADSfORDELINg I BOLIgPROSjEKTER (PROSENT)
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Sverige

BWG Homes AB representert ved merkevarene Myresjöhus og SmålandsVillan er Sveriges ledende produsent 

av småhus. Med en samlet markedsandel på over 11 prosent, og en årlig produksjon på om lag 1 200 boliger, 

er dette den største aktøren i det svenske småhusmarkedet. 

Kjernevirksomheten i Myresjöhus er utvikling og produksjon av primært eneboliger og dels flerbolighus – til 

kunder med egen tomt og i boligprosjekter i egen regi eller i samarbeid med utbyggingspartnere. Vegg-

elementer og materialleveranser til Myresjöhus-porteføljen produseres i et eget produksjonsanlegg, og fraktes 

deretter til byggeplass for videre bygging og ferdiggjøring. Myresjöhus ble etablert i 1927 og har levert mer 

enn 80 000 hus. Produksjonsanlegget i Myresjö, med 32 000 kvm produksjonsflate, er det største i den svenske 

husbransjen.

45 prosent av omsetningen kommer fra ”Boligprosjekter i egen regi” hvor typehus og tilpassede produkter  

med et definert tilvalgsprogram bygges på Myresjöhus’ egne tomter. Myresjöhus kontrollerer hele verdikjeden  

fra kjøp av eiendom, prosjektutvikling, bygging, salg og overlevering til kunden. Tomtebanken har  en kapa-  

sitet på cirka 1 400 boligenheter. Strategien er å kjøpe eiendom med et tre til fem års utviklingsperspektiv i 

nærheten av høyskole- og universitetsbyer. “Kunder med egen tomt” representerer 40 prosent av omset ningen, 

og 80 prosent av disse velger å kjøpe huset innflytningsklart. Kunden har stor grad av påvirknings mulighet til 

utforming av sitt eget hus, og kan velge mellom en rekke tilvalgsprogrammer. 15 prosent av omsetningen er 

typehusleveranser til ”profesjonelle aktører og utbyggingspartnere” som eier tomt og selv er prosjektans-

varlig.

SmålandsVillans kjernevirksomheten er utvikling og produksjon av monteringsferdige eneboliger til kunder med 

egen tomt. Husene produseres i to til fire moduler i egne høyvolums produksjonsanlegg i Vrigstad og i Sundsvall, 

fraktes til tomten og settes sammen. Etter å ha lagt taket og koblet til vann og strøm, kan kunden flytte inn. Type-

husene er standardiserte med få tilvalgsmuligheter.

VIDERE LØNNSOM VEKST

Hovedfokus for virksomheten er lønnsom vekst og verdiskapning for aksjonærene. Vårt utgangspunkt og funda-

ment er vår lange erfaring og brede kompetanse, byggemetoder som forener håndverksmessig kvalitet og strøm-

linjeformet produksjon, en moderne produkt-

portefølje og tilpasningsdyktighet i forhold til 

markeds muligheter.

 

I annet halvår 2007 ble det satt i gang et felles 

prosjekt for hele konsernet for å vurdere standard-

produkter, innkjøpsrutiner og logistikk. Målset-

ningen er å kunne utnytte konsernets samlede 

innkjøps kraft overfor leverandører av varer og 

tjenester. Innkjøpssamordningen forventes å gi  

effekt i løpet av 2008 og 2009. 

Det er også etablert arbeidsgrupper med nøkkel-

personer fra den norske og svenske virksomheten 

for å ivareta kompetanseoverføring og utvikle 

beste praksis innen produksjon, drift og teknologi 

– i tillegg til rapportering, markedsføring, kom-

munikasjon og andre støttefunksjoner.
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Det arbeides kontinuerlig med å forbedre 

leveranse kvalitet, og å strømlinjeforme arbeids-

prosessene i produksjonsanleggene og på bygge-

plassene. Dette gjøres ved systematisk opplæring 

 og faglig utvikling av medarbeidere, i tillegg til 

erfarings deling slik at beste praksis blir tilgjen gelig 

for hele produksjonsapparatet. Boliger og 

produksjons prosesser skal tilfreds stille myndig-

hetskrav i forhold til energibruk og miljø. 

Forbedrings arbeidet har kontinuerlig ledelses-

messig fokus.

Norge – hovedfokus for 2008–2009

Tomteporteføljen er et viktig fundament for Block 

Watnes virksomhet. Kjøp av eiendom er forankret 

lokalt via distriktskontorenes akkvisisjonsplaner 

fra tre til seks år frem i tid. Etterspørselen i småhus-

segmentet har en relativt stabil utvikling. Tilbyder-

siden er fragmentert med mange aktører. Konsernets ambisjon er å øke markedsandelen 

i dette segmentet ved å utnytte den samlede produktporteføljen og produksjons-

kapasiteten. Merkevaren Hetlandhus planlegges re-lansert i det norske markedet 

med en standardisert typehus porte følje til svært konkurransedyktige priser. 

 Husmodulene produseres på produksjons anlegget i Sverige etter samme metode 

som SmålandsVillan, og monteres og  ferdigstilles i Norge. 

For å øke leveransekapasiteten i Norge, og ytterligere utnytte produksjonskapa-

siteten i Sverige, vil det i 2008 bli prøvd ut enkelte hustyper basert på elementer 

fra Myresjöhus.

Sverige – hovedfokus for 2008–2009

Etterspørselen etter småhus forventes å ha en stabil god utvikling fremover   

i Sverige. Kapasitetsutnyttelse i produksjonsapparatet, utvikling av mer standar-

diserte produkter og økt andel av prosjekter i egen regi er sentrale fokusområder. 

I 2007 var 45 prosent av omsetningen i Myresjöhus fra boligprosjekter på egen 

eiendom. For å øke lønnsomheten, utnytte produksjonskapasiteten ytterligere og 

utvikle en mer robust forretningsmodell – er målsetningen å øke andelen prosjekter 

i egen regi opp mot 70 prosent av omsetningen innen 2010. For å realisere denne 

satsningen vil tomteporteføljen utvides med mer langsiktige eiendoms avtaler. Vi 

vil også satse mer på å utvikle prosjektboliger og typehus som har høyere innslag av 

standardisering og er mer kostnadseffektive å produsere.

SmålandsVillan har til nå i hovedsak vært levert til kunder med egen tomt. Målset-

ningen er å benytte SmålandsVillan også i egne boligprosjekter på eiendom som 

virksomheten eier eller disponerer. Ambisjonen er innen 2009 at 20 prosent av 

omsetningen fra SmålandsVillan kommer fra prosjekter i egen regi. Det er i 2007 

forberedt ytterligere standardisering av SmålandsVillan-modulene for å oppnå mer  

kostnadseffektiv produksjon. De reviderte typehusene vil bli satt i produksjon i 2008. 

NORDISK BOLIgBYggER

BWg Homes har som uttalt strategi å ta  

en aktiv rolle i konsolideringsprosesser i det 

nordiske markedet. Den 23. mars 2007 inngikk 

BWg Homes avtale om kjøp av Prevesta AB med 

merkevarene Myresjöhus og SmålandsVillan. 

Kjøpet ble gjennomført 31. mai 2007 til en 

kjøpssum på 1 731 millioner kroner. Konsernet 

har dermed doblet sin virksomhet og inntatt 

posisjonen som markedsleder både i den svenske 

og den norske småhusbransjen. 

I vurderingen av oppkjøpskandidater ble 

følgende kriterier vektlagt:
 Høy kvalitet i ledelsen
 Sunn operasjonell og finansiell utvikling 
 Sterk merkevare og produktportefølje
 fokus på tilsvarende markedssegmenter
 finansielt attraktivt for BWgs aksjonærer

Den svenske virksomheten tilfredsstiller de 

krav som ble satt til aktuelle målselskaper, og 

kjøpet er en riktig, industriell løsning for å realisere 

videre lønnsom vekst i konsernet. Kjøpet mulig

gjør også synergipotensial innen innkjøp av 

varer og tjenester, utvikling av beste praksis 

for standardisering, prising og produktivitet, 

muligheter for kryssalg av boligkonsepter  

og en forbedret kapasitetsutnyttelse. 
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Beslutningsprosedyrer

Det er utarbeidet instrukser for styret og daglig leder i konsernet og i datter-

selskapene. Det er også implementert fullmakts- og attestasjonsinstrukser med 

rammer for å inngå avtaler og godkjenne utbetalinger.  

Boligprosjekter i egen regi besluttes i tre trinn. I trinn én besluttes hvilke tomte-

områder som skal kjøpes. Her skal eiendommens utviklingspotensial og avtalen 

med grunn eier sikres. I trinn to gjøres beslutning om salgstart og kvalitetssikring 

av pris og produktvalg. I trinn tre besluttes igangsetting av bygging. 

I den norske virksomheten utføres også kvartalsvis beholdningsgjennomgang 

med full økonomisk gjennomgang av samtlige byggeprosjekter. I denne prosessen 

gjennomgås også fordringer, garantikostnader og ordrereserve. 

Planprosesser og rapportering 

Ledelsen utarbeider årlige fokusområder og målsetninger som i tillegg til økono-

miske faktorer også omfatter kvalitet, miljø, kundetilfredshet og organisasjonen. 

De enkelte enheter utarbeider handlingsplaner i henhold til definerte måltall og 

prioriterte fokusområder. Virksomheten følges opp systematisk og ledelsesmessig 

gjennom blant annet kvalitetsrapporter, ukentlige aktivitets- og statusrapporter, 

månedlige og kvartalsvise driftsregnskap, budsjett og prognoser.

Verdigrunnlag, etiske retningslinjer, arbeidsreglement og fullmakts- og attest-

asjonsinstrukser gir rammebetingelser for utøvelse av daglig virksomhet og sam-

handling internt og eksternt.

Risikovurdering av driftsmessige og finansielle aspekter gjennomføres systematisk 

av ledelsen og revisor, og behandles av styret. Virksomheten er primært utsatt for 

markedsrisiko og risiko knyttet til produksjonsanleggene og gjennomføring av 

byggeprosessene. Det er en målsetning for ledelsen å innrette virksomheten slik at 

det totale risikobildet er på et akseptabelt nivå. Selskapets forhold til risiko er  

ytterligere omtalt i Styrets beretning. 

ORgANISASjONEN

BWG Homes har gjennom merkevarene Block Watne, Myresjöhus og Smålands-

Villan dannet bransjestandard for husbygging og satt preg på utvikling av gode 

boligområder. Vi har bokstavelig talt vært med på å bygge landet. Det skal vi  

fortsette med. 

Kompetente medarbeidere som strekker seg litt ekstra, som er stolte over å levere 

håndverksmessig kvalitet, som følger etablerte retningslinjer og er opptatt av å 

gjøre jobben litt bedre hver dag, som er konstruktive og positive i sitt møte med 

kunder og kolleger og som er gode ambassadører. Dette er kjernen i vår virksomhet 

som fremgangsrik boligbygger. Vår ambisjon er å tiltrekke oss de beste, og å sørge 

for utvikling og stadig nye utfordringer for de som har valgt oss som arbeidsgiver.

RISIKOSTYRINg Og SYSTEMER fOR INTERN KONTROLL

BWG Homes har et omfattende regime for intern 

kontroll av virksomheten. De interne kontrollsystemene 

omfatter følgende elementer: Kvalitets systemer, 

beslutningsprosedyrer, planprosesser, rapportering, 

risikovurdering og etiske retningslinjer.

Kvalitetsledelse

Kvalitetssystemet i den norske virksomheten er basert 

på ISO 9001:2000 og omfatter kvalitetshåndbok, 

HMS-håndbok og prosedyrehåndbok. Etterlevelse av 

prosedyrer og rutiner følges opp systematisk gjennom 

ISO-revisjoner utført av Nemko, uanmeldte tilsyn på 

byggeplasser gjennomført av tredjepart og påføl-

gende intern avviks- og forbedringsbehandling. 

Virksomhetsmanualen ”Vårt Sätt Att Arbeta” i den 

svenske virksomheten er basert på ISO 9001 og ISO 

14001. Produksjonsanleggene er sertifisert etter de 

samme ISO standardene. Revisjoner gjennomføres 

systematisk av utdannede internrevisorer og av ekstern 

revisor Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Pre-

produserte huselementer som anvendes i Myresjöhus 

byggesystem, er sertifisert av SITAC (Swedish Institute 

for Technical Approval in Construction).

Årlige kvalitetsmål og handlingsplaner for forbed-

ringer besluttes og følges opp av respektive leder-

grupper. 
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  KVINNER        TOTALT  MENN         TOTALT  TOTAL

STILLINg <30 <40 <50 <60 <70 KVINNER <20 <30 <40 <50 <60 <70 MENN  

Byggeleder  0 0  0  0  0  0  0  2 24 17 14 4 61 61

Distriktssjef 0  0 0 1 0 1 0  0 5 6 7 1 19 20

Prosjektleder 0  1 2 0 0 3 0  1 9 13 12 3 38 41

Selger 0  4 5 5 2 16 0  0 2 4 4 5 15 31

Sekretær 0  5 9 8 5 27 0  0 0 0 0 0 0  27

Stab 3 3 10 8 2 26 0  0 8 11 8 5 32 58

Lærling 0  0 0 0 0 0  44 14 3 1 0 0 62 62

Tømrer 1 1 0 0 0 2 7 121 119 88 52 28 415 417

Totalt 4 14 26 22 9 75 51 138 170 140 97 46 642 717

kompetANseFordeliNg, Alder, kViNNer og meNN 2007 – Norge

Konsernet har i et presset arbeidsmarked evnet å øke bemanningen i 2007 med 

over 220 nye medarbeidere. Veksten har i hovedsak vært innenfor produksjons-

leddet og produksjonsrettede funksjonærer.

Norge

Block Watne har 717 ansatte ved utgangen av 2007, mot 604 ansatte ved utgangen 

av 2006. Virksomheten drives fra 22 distriktskontorer. Støttefunksjoner og ledelse 

er tilknyttet hovedkontoret. Den desentrale organisasjonsmodellen sikrer nærhet 

til de lokale markedsforhold, myndigheter og underleverandører. Distriktskontorene 

er organisert på samme måte med distriktssjef, prosjektleder, byggeleder, selger, 

sekretær og tømrerstab. Distriktssjefen har det lokale ansvar for kjøp av eiendom, 

prosjektutvikling, salg, bygging, leveranse til kunde og økonomisk resultat.

Hovedkontoret har omlag 50 ansatte. Teknisk avdeling omfatter sivilarkitekter, 

sivilingeniører og nøkkelpersoner som utvikler boligkonsepter, prosjekterer og kal-

kulerer de ulike boligprosjektene. Stabsenhetene for økonomi, innkjøp, kvalitets-

styring, personal, markedsføring, informasjon og juridisk er støttespillere og spiss-

kompetanse for distriktskontorene. 

Faglig utvikling Det gjennomføres systematisk opplæring og faglig utvikling for 

alle stillingskategorier på distriktskontorene. Byggemetodikk, tekniske krav, HMS, 

kvalitet, avtalerett, ledelse, salg og kundebehandling har spesielt fokus. Egne intro-

duksjonsprogram for nyansatte blir gjennomført tre til fire ganger i året. Det er 

også en målsetning å tilrettelegge for kompetanseflyt og erfaringsdeling slik at 

beste praksis blir tilgjengelig for hele produksjonsapparatet. Block Watne har et 

eget opplæringsprogram for lærlinger for å sikre rekruttering av dyktige tømrere 

opplært i selskapets byggemetoder. Antall lærlinger ved utgangen av 2007 var 62 

mot 50 året før. 

For å utvikle et prestasjonsorientert miljø og verdsette ekstraordinær innsats, 

kåres ”Årets medarbeider” blant tømrere og øvrige stillingskategorier. 

Lønnsmodeller Lønnen til funksjonærer og ledelse 

består av to elementer – fast godtgjørelse og 

resultat basert godtgjørelse. Den resultatbaserte 

godtgjørelsen er knyttet til måloppnåelse og fast-

settes av styreleder og adm. direktør. Den resultat-

baserte godtgjørelsen kan maksimum utgjøre tre til 

fem månedslønner, avhengig av stillingskategori. 

Hovedlønnssystemet for tømrere er ren akkord basert 

på den til enhver tid gjeldende akkordtariff. Minste-

lønn i 2007 var 135 kr/time og gjennomsnittslønn 

var 208 kr/time. 

Likestilling og mangfold Ti prosent av de ansatte 

er kvinner. Ved rekruttering søker selskapet bevisst 

å øke kvinneandelen, selv om dette vanskeliggjøres 

av en markant skjevhet i rekrutteringsgrunnlaget i 

bygge bransjen. Vel 60 av tømrere er utenlandske,  

i hovedsak fra Sverige, Tyskland og Polen. 

Seniorpolitikk For å motivere ansatte over 62 til å 

fortsette i selskapet, innfører Block Watne fra 2008 

en seniorordning. Ordningen som må avtales årlig, gir 

seniorer i full stilling 30 ekstra fridager som avvikles 

med kortere arbeidsuker. 
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  KVINNER          TOTALT  MENN         TOTALT  TOTAL

STILLINg <30 <40 <50 <60 <70 KVINNER <20 <30 <40 <50 <60 <70 MENN  

Byggeleder 0 0 1 0 0 1 0 1 6 14 10 4 35 36

Prosjektleder og prosjektutv.  0 0 1 0 0 1 0 0 3 5 3 4 15 16

Selger og salgsstøtte  1 5 10 6 0 22 0 0 1 10 3 4 18 40

Adm. produksjon 12 3 3 3 4 25 0 6 8 9 14 17 54 79

Ledelse og stab 1 3 3 3 3 13 0 2 6 13 15 8 44 57

yrkesarbeidere 18 26 12 4 5 70 3 100 82 83 66 11 345 415

Totalt 31 37 30 16 12 132 3 109 106 134 111 48 511 643

KOMPETANSEfORDELINg, ALDER, KVINNER Og MENN 2007 – SVERIgE

Lønnsmodeller Lønnen til funksjonærer og ledelse 

består av to elementer – fast godtgjørelse og resultat-

basert godtgjørelse. Den resultatbaserte godt-  

gjør elsen er knyttet til måloppnåelse og fastsettes 

av styreleder og administrerende direktør. Den 

resultat baserte godtgjørelsen kan maksimum ut-

gjøre en til seks månedslønner, avhengig av stillings-

kategori. Hoved lønnssystemet for ansatte i produk-

sjonsanleggene er timelønn basert på den til enhver 

tid gjeldende tariff. Minstelønn i 2007 var 106,43 

SEK/time og gjennomsnittslønn var 118,52 SEK/

time. 

Likestilling og mangfold 21 prosent av de ansatte 

er kvinner. Av personalet tilknyttet produksjonsan-

leggene er 16 prosent kvinner. Det er utarbeidet 

egen likestillingsplan. Ved rekruttering søker selska-

pet bevisst å øke kvinneandelen, og å skape mu-

ligheter for kvinner å bli ledere på ulike nivåer i virk-

somheten. Arbeidsforholdene er tilrettelagt for å 

passe kvinner og menn uansett etnisk tilhørighet. 

Cirka 40 er utenlandske, i hovedsak fra Tyskland, Po-

len, Kroatia og Bosnia.  

Sverige

Den svenske virksomheten (Myresjöhus og SmålandsVillan) har 643 ansatte ved 

utgangen av 2007 mot 534 i 2006. Den største rekruttering har vært ved produk-

sjonsanlegget i Vrigstad med 68 nye ansatte. 

Elementer og moduler produseres ved tre produksjonsanlegg. Ledelse og felles 

støttefunksjoner for de to merkevarene er tilknyttet hovedkontoret. Myresjöhus 

og SmålandsVillan er organisert som egne forretningsområder med ansvar for hele 

verdikjeden. Leder for Myresjöhus har helhetlig ansvar for kjøp av eiendom, 

produkt- og prosjektutvikling, markedsføring og salg, produksjon i fabrikk og bygging 

på byggeplass, samt økonomisk resultat. Leder for SmålandsVillan har helhetlig 

ansvar for produktutvikling, markedsføring, salg via agenter, produksjon i fabrikk 

og ferdigstilling på byggeplass, samt økonomisk resultat.

Hovedkontoret har omlag 35 ansatte. Stabsenhetene for økonomi, innkjøp, kvalitets-

styring, teknikk, IT og personal er støttespillere og spisskompetanse for forret-

ningsområdene. Administrasjonsapparatet for salgsstøtte og produksjon med 

arkitekter, tekniske tegnere, sluttprosjektører og materialadministratorer er også 

tilknyttet hovedkontoret. 

Faglig utvikling Det gjennomføres systematisk opplæring og faglig utvikling  

for de ulike stillings kategoriene. Program for lederutvikling ble startet i 2007. 

Samtlige ledere med personalansvar har deltatt i utviklingsprogram for situasjons-

bestemt ledelse, og ny modell for utviklingssamtaler er innført. Ett av de større 

kompe tanseløftene i 2007 har også vært opp læring i nytt cad/cam system for alle 

hoved tegnere. Det er avholdt felles kompetanseutviklingsdager for byggeledere, 

prosjektledere og prosjekt utviklere. I tillegg er det holdt opplæring i kvalitet  

i bygge prosessen, avtalerett, truck-kjøring, førstehjelp og brannvern. 
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En viktig del av vårt arbeid med samfunns
ansvar knytter seg til energiforbruk, kvalitet 
og sikkerhet. Vi er en aktiv premissleverandør 
for boligbransjens utvikling gjennom jevnlig 
dialog med myndigheter, bransjeorganisa
sjoner, leverandører og andre interessenter.

De sentrale aspekter ved BWG Homes’ utøvelse av 

samfunnsansvar er også integrert i styrets beret-

ning og i ledelsens gjennomgang av ”Virksomhet og 

strategi”.

ENERgI Og MILjØ

BWG Homes har et uttalt mål om å være blant de 

ledende virksomhetene i utviklingen av fremtidens 

energieffektive boliger. Ett av våre strategiske hoved-

punkter er å videreutvikle en energi- og arealeffektiv 

produktportefølje som er kostnadseffektiv å pro-

dusere. Arealeffektive boliger med gode romløsninger 

er en av forutsetningene for å redusere energifor-

bruket. Vi vektlegger arealeffektivitet i utviklingen av 

våre typehus og prosjekttilpassede boliger. 

Konsernets produkter tilfredsstiller de myndighets-

pålagte krav til energiforbruk. Både den norske og 

den svenske virksomheten arbeider med ny løsninger 

for å møte kommende myndighetskrav og markedets 

ønske om mer energieffektive boliger. Det arbeides 

med å utrede alternative energikilder til elektrisitet og 

fossilt brensel, og ytterligere forbedringer i boligkon-

struksjonene. Utviklingen av nye løsninger for redusert 

energiforbruk foregår også i samarbeid med bransje-

organisasjoner, leverandører og forskingsmiljøer. 

Energi- og miljøperspektiv vektlegges i valg av bygge-

materialer og løsninger fra underleverandører. Block 

Watne, Myresjöhus og SmålandsVillan bygger i hoved-

sak boliger med trekonstruksjoner. Tre som bygge-

materiale er i seg selv miljøvennlig. Treprodukter har 

gjennom hele sin livssyklus et negativt CO2 utslipp. 

Samfunnsansvar KVALITET Og SIKKERHET

Den norske og den svenske virksomheten er sertifi-

sert i henhold til ISO 9001:2000. Den svenske virk-

somheten er i tillegg miljøsertifisert i henhold til ISO 

14001:1996. Kvalitetsarbeidet er integrert i BWG Homes’ regime for risikostyring 

og intern kontroll, og følges opp systematisk av respektive ledergrupper. 

Det gjennomføres jevnlig kundeundersøkelser som ledd i virksomhetens kontinu-

erlige forbedringsarbeid. Tilbakemeldinger fra våre kunder bidrar til å forbedre ru-

tiner og arbeidsprosesser, og gir verdifulle innspill til vår videre produktutvikling. 

Vi har ufravikelige krav til at arbeidet på byggeplassene utføres i henhold til gjel-

dende lover og forskrifter. For å sikre at HMS-rutinene etterleves av egne ansatte 

og underleverandører, gjennomføres det uanmeldte tilsyn på byggeplassene. I 

2007 ble det gjennomført 126 slike tilsyn. Se graf under.

SAMfUNNSENgASjEMENT

BWG Homes er en aktiv premissleverandør for bransjens utvikling. Vår kunnskap og 

erfaring anvendes i ulike bransjefora, høringsutvalg og i de sentrale lønnsforhan-

dlinger mellom fagorganisasjonene og arbeidsgiversiden. Vi deltar i utviklingen av 

forskrifter og retningslinjer for bransjen, og har samarbeidsprosjekter med for-

skningsmiljøer om energi og materialbruk i fremtidens boliger. Vi har også jevnlig 

dialog med aktuelle utdanningsinstitusjoner som ledd i vårt rekrutteringsarbeid.  

Våre virksomheter har bred kontakt med myndigheter, grunneiere, leverandører 

og andre interessenter i de lokalmiljøene vi vurderer byggeprosjekter eller har 

prosjekter under arbeid. Block Watnes virksomhet drives fra 22 distriktskontorer, 

og hovedtyngden av de ansatte arbeider i sine lokalmiljøer. Produksjonsanleggene 

i Myresjö, Vrigstad og Sundsvall er store arbeidsplasser i sine områder og repre-

senterer en betydelig lokal verdiskapning. Vi bruker også lokale entreprenører og 

håndverkere til grunnarbeid og ferdigstilling, og bidrar til arbeidsplasser der vi har 

vår virksomhet. 
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STILLING: Daglig leder og hovedaksjonær i Pecunia A/S.  
TIDLIGERE STILLINGER: Adm. direktør i Nevinvest A/S  

1983–1985, ansatt i The Boston Consulting Group  
19811983. UTDANNELSE: Master of Business Administration  

fra Columbia University, New York (1981) og siviløkonom  
fra Universite Fribourg, Sveits (1978). STYREVERV:  

Styremedlem i Formuesforvaltning ASA og i diverse  
private investeringsselskaper. I BWG Homes ASA og  

Block Watnes styrer siden 2006. AKSjER I BWG: 110 000

STILLING: Advokat med egen praksis. 
TIDLIGERE STILLING: Konsulent i Finansdepartementet 
1971–1973. UTDANNELSE: Cand. jur. fra Universitet i Oslo 
(1970). STYREVERV: Styredeltagelse i en rekke privateide sel
skaper. Styreleder i BWG Homes ASA fra 2005. I Block Watnes 
styre siden 1994, styreleder 2000–2006, nestleder fra 2006. 
AKSjER I BWG: 39 000

STILLING: Lønningssjef. TIDLIGERE STILLING: Lønningssjef  
Gartnerhallen 1994–1998. UTDANNELSE: Otto Treider  

handelsskole. STYREVERV: I Block Watnes styre siden 2001 
og BWG Homes ASA styre siden 2005. AKSjER I BWG: 400 

STILLING: Adm. direktør Union Investment Property AB.  
TIDLIGERE STILLINGER: Adm. direktør i Norgani Hotels ASA 

2006–2007, Regionssjef, Kungsleden AB, 2005–2006,  
Forretningsområdesjef Fastighetsutveckling, jM AB, 

2000–2005, Sjef Fastighetsförsäljning, NCC Fastigheter AB,  
1999–2000, Manager Real Estate Finance Sweden, Landes

bank SchleswigHolstein, Stockholm, 1997–1999, Seksjonssjef 
Fastighets analys, Föreningsbanken AB, 1994–1997. 

UTDANNELSE: Sivilingeniør fra KTH i Stockholm, (1983). 
STYREVERV: Styremedlem Byggpartner AB, styremedlem KTH, 

Arkitektur och Samhällsbyggnad. I BWG  
Homes ASA styre siden 20. desember 2007. AKSjER I BWG: 0

STILLING: Siviløkonom. 
TIDLIGERE STILLINGER: Finans analytiker i Orkla Finans AS 
(Fondsmegling), Fearnley Finans AS (Fondsmegling), prosjekt
leder i AS Eiendomsutvikling. UTDANNELSE: Siviløkonom 
fra Norges Handelshøyskole, Bergen (1987). STYREVERV: 
Styremedlem i Norwegian Property ASA og Norgani Hotels AS. 
I BWG Homes ASA og Block Watnes styrer siden 2005. AKSjER 
I BWG: 0

HARALD WALTER (62) 
STYRELEDER

HEgE BØMARK (44)
NESTLEDER

EVA ERIKSSON (49)
STYREMEDLEM

PETTER NESLEIN (54) 
STYREMEDLEM

BRIT HAgELUND (54)
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BWg Homes ASA skal drive og utvikle ledende 
boligbyggere med sterke merkevarer. Markeds
segmentet skal være “bolig for folk flest” 
 beliggende i utkanten av bysentra og press

områder. Virksomheten omfatter boligproduksjon i Norge gjennom 
merkevaren Block Watne og i Sverige gjennom merkevarene Myresjöhus 
og SmålandsVillan. Selskapet har sitt hovedkontor i Munkedamsveien 
45 i Oslo.

Konsernet BWG Homes ASA ble etablert 30. november 2005 ved kjøpet av Block 

Watne AS og Hetlandhus AS. Selskapets aksjer har vært notert på Oslo Børs fra   

17. mars 2006. 

Den 23. mars 2007 inngikk BWG Homes avtale om kjøp av det svenske selskapet 

Prevesta AB med datterselskapene Myresjöhus og SmålandsVillan. Kjøpet ble gjen-

nomført 31. mai 2007, og med effekt fra 1. juni 2007 har konsernet rapportert tall 

for to geografiske segmenter – segment Norge og segment Sverige. Det er utarbeidet 

proforma tall for 2007 og 2006 som om Prevesta AB ble kjøpt 1. januar 2006. Det 

vises til note 31 og til Nøkkeltall på side 6.

SEgMENT NORgE

Block Watne AS er den største frittstående boligbyggeren i Norge. Selskapet bygger 

årlig over 1 000 boliger og har fra 1950 tallet og til nå levert mer enn 86 000 boliger. 

Kjernevirksomheten er utvikling av boligprosjekter i utkanten av de større byer og 

pressområder, samt egen typehusportefølje. Sterkt fokus på standard i sering av 

byggemetoder og materialvalg sikrer en kostnadseffektiv produksjon. Virksomheten 

drives fra 22 distriktskontorer fra Trøndelag og sørover. Utvikling av eiendommer, 

boligprosjekter, salg og bygging utføres av egne ansatte. Boligene bygges på 

byggeplass av selskapets tømrere.

Virksomheten er prosjektorganisert. ”Boligprosjekter i egen regi” hvor Block Watne 

står for hele verdikjeden, representerte i fjor 86 prosent av omsetningen. Produktene 

kan være eneboliger, rekkehus og lave leilighetsbygg. Basis for boligprosjektene er 

selskapets ”tomtebank” av eiendommer med inntil 10 års utviklingshorisont. 

Tomtebanken har en kapasitet på omlag 12 000 boligenheter.  

STILLING: Tømrer. UTDANNELSE: Yrkesskole, fagbrev.  
STYREVERV: I Block Watnes styre siden 2001 og  
BWG Homes ASA styre fra 2005. Hovedtillitsvalgt  
for tømrere i Block Watne AS. AKSjER I BWG: 200

STILLING: Prosjektleder. TIDLIGERE STILLINGER: Distriktssjef  
og selger i Block Watne 1981–1999. UTDANNELSE: Befals
kurs, markedsøkonom. STYREVERV: I BWG Homes ASA og 
Block Watnes styrer siden 2006. AKSjER I BWG: 400

ØYVIND WIK (57) 
ANSATTES REPRESENTANT

TORE MORTEN RANDEN (42)
ANSATTES REPRESENTANT
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”Enebolig på kundens tomt” representerte i fjor åtte prosent av om-

setningen. Kunden velger typehus med tilvalgsmuligheter fra sel-

skapets Huskatalog. ”Storkunder” som i fjor sto for 6 prosent av 

omsetningen, er private og offentlige aktører med egen tomt og 

som regel med prosjektledelse.

Datterselskapet Norpartner Sp.z.o.o. i Polen har to ansatte og yter 

logistikktjenester i forbindelse med selskapets varekjøp i Polen. 

SEgMENT SVERIgE

BWG Homes AB med Myresjöhus og SmålandsVillan er Sveriges  

ledende aktør innenfor småhusmarkedet med en årlig produksjon 

på om lag 1 200 boliger. 

Kjernevirksomheten i Myresjöhus er utvikling og produksjon primært 

av eneboliger, men også av flerbolighus. Leveransene omfatter bolig-

prosjekter i egen regi eller i samarbeid med utbyggingspartnere 

samt typehus til kunder med egen tomt. Veggelementene produseres 

i eget produksjonsanlegg og transporteres sammen med øvrige 

materialer til byggeplass for montering og ferdiggjøring.

45 prosent av omsetningen kom i fjor fra boligprosjekter i egen regi, 

hvor typehus og tilpassede produkter med et definert tilvalgs-

program oppføres på tomt tilhørende selskapet. Myresjöhus kon-

trollerer her hele verdikjeden fra kjøp av eiendom til produksjon, salg 

og overlevering til kunden. Montering og ferdiggjøring utføres av 

underleverandører. 

Tomtebanken, som ligger i datterselskapet Myresjö Mark AB, gir 

 mulighet for oppføring av cirka 1 400 boligenheter. Primært inngår 

tomteområder med et tre til fem års utviklingsperspektiv i nærheten 

av høyskole- og universitetsbyer. Kunder med egen tomt represen-

terte i fjor 40 prosent av omsetningen. De resterende 15 prosent var 

husleveranser til profesjonelle aktører og utbyggingspartnere med 

egne prosjekter.

SmålandsVillans kjernevirksomheten er utvikling og produksjon av 

monteringsferdige eneboliger til kunder med egen tomt. Husene 

produseres i to til fire moduler i selskapets produksjonsanlegg i 

 Vrigstad og i Sundsvall. Montering og ferdiggjøring utføres av eksterne 

underleverandører. Boligene er standardiserte med få tilvalgs-

muligheter.

ØVRIgE SELSKAPER

Hetlandhus AS har for tiden ingen virksomhet. For oversikt over øvrige 

foretak i konsernet, se note 30 til konsernregnskapet og regnskaps-

prinsipper. 

LANgSIKTIg MåLSETNINg

BWG Homes skal skape god lønnsomhet med moderat risiko  

gjennom å eie og utvikle ledende boligbyggere. De virksomheter 

som inngår i konsernet, skal være ledende og sterke merkevarer i 

sine respektive markeder. Konsernet skal tilstrebe en kontrollert 

 organisk vekst med gode resultatmarginer. Ved prioritering av egne 

boligprosjekter utenfor de store bysentra og pressområder tilstre-

berer konsernet en mer stabil resultatutvikling enn de generelle 

markedssvingninger skulle tilsi. Konsernet prioriterer lønnsomhet og 

kvalitet i boligprosjektene fremfor kortsiktig topplinjevekst.

Gjennom systematisk opplæring, utviklingsmuligheter, god lønn-

somhet og markedstilpasning skal konsernet tilby gode og stabile 

arbeidsplasser. 

Konsernet vil innta en aktiv rolle i mulige konsoliderings-

prosesser i det nordiske marked.

Løpende avkastning til selskapets aksjonærer skal 

være prioritert. Målsetningen er at 50 til 70 prosent av 

overskuddet etter skatt skal utbetales som utbytte.

åRET I HOVEDTREKK

Byggebransjen var første halvår i 2007 preget av 

svært høy aktivitet. Gjennom annet halvår har uroen i 

boligsektoren i USA og i finansmarkedene innvirket på 

boligkunders risikovilje i forbindelse med boligkjøp. 

Dette har forsterket virkningen av renteøkningene i 

Norge og Sverige. Mange boligkjøpere vil ønske å selge 

sin eksisterende bolig før de kjøper ny, og bruker der-

ved lengre tid på kjøpsbeslut ningen. En annen effekt 
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er at det samlede utbud av brukte og nyproduserte boliger 

blir større enn normalt både i Norge og Sverige. Dette 

gjelder særlig i bysentra og innen leilighetsmarkedet, 

hvor de mer spekulative investorer er blitt borte fra 

markedet. I dette markedet registreres det også at større 

utbyggingsprosjekter enten stilles i bero eller utsettes i tid. 

BWG Homes har tross svingninger i sine markeder hatt 

en tilfredsstillende ordreinngang gjennom hele 2007 

med 3,9 prosent økning i forhold til 2006. Konsernet kan 

vise til en god lønnsomhetsutvikling og en solid ordre-

reserve. Dette danner et godt utgangspunkt for lønn-

som vekst fremover. 

Norge

Det ble i 2007 igangsatt 32 520 nye boliger i Norge. Dette 

var en nedgang på 2,4 prosent i forhold til 2006. I 2007 

representerte de ti største aktørene i boligbransjen 32,3 

prosent (10 514 boliger) av den samlede igangsetting. 

Block Watne er den største frittstående, rene boligbygger 

med en markedsandel på 3,6 prosent av igangsatte nye boliger i 

2007. 

Som følge av høyt salg i Block Watne i annet halvår 2006 ble 

salgsstart i de to første kvartalene i 2007 utsatt for enkelte prosjekter 

for å få en bedre balanse mellom ordrereserven og selskapets 

produksjonskapasitet. I tredje kvartal var ordreinngangen på nivå 

med foregående år, mens fjerde kvartal ble svakere. Dette skyldtes 

dels den generelle uroen i finansmarkedet og dels et uvanlig stort 

samlet utbud av brukte og nye boliger. 

Ved inngangen til 2008 har Block Watne et høyt antall prosjekter i 

produksjon og god bemanning med full sysselsetting på alle distrikt s -

kontorene.

Sverige

I Sverige ble det i 2007 igangsatt 29 700 nye boliger. Av disse var  

13 950 småhus. Dette er en svak økning i forhold til 2006. Småhus 

(eneboliger, kjedede boliger og rekkehus) utgjør om lag 45 prosent 

av den samlede svenske boligbestand på 4,5 millioner. Igangsettin-

gen av nye småhus har økt betydelig de siste årene, og antallet er 

doblet siden 2001. Investeringstøtten til leilighetsbygg (flerbostads-

hus) er bortfalt fra og med 2007. Dette ventes å medføre en utflat-

ing i leilighetsmarkedet med utsikt til redusert press på varer og 

tjenester. Dette kan ha en positiv effekt for småhusprodusentene. 

Virksomheten i Sverige (Myresjöhus og SmålandsVillan) har hatt et 

sterkt salg i 2007. Nye kontrakter økte med 24 prosent i forhold til 

2006. Til sammen er Myresjöhus og SmålandsVillan den største  

aktøren i den svenske småhusbransjen med en markedsandel på 

cirka 11,5 prosent. 

I første halvår 2007 var produksjonstakten lavere enn normalt på 

grunn av omlegging til ny teknisk plattform og innkjøring av ny fabrikk 

i Sundsvall. Bemanning og produksjonskapasitet er styrket gjennom 

fjoråret. Ved inngangen til 2008 er alle tre produksjonsanlegg i full 

drift med økende produksjonskapasitet, og virksomheten har en 

solid ordrereserve.

ØKONOMI Og fINANS

Konsernet har gjennom året hatt en solid utvikling. Driftsinntektene 

var NOK 2 572 millioner som er en økning på NOK 1 043 millioner 

(68,2%) i forhold til 2006. 

Resultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) ble NOK 385  

millioner, en økning på NOK 140 millioner (56,8%). Driftsresul tatet 

(EBIT) ble NOK 345 millioner som er en økning på NOK 101 millioner 

(41,6%). Resultatet før skatt (EBT) ble NOK 274 millioner, en økning 

på NOK 56 millioner (25,7%).

EBITDA marginen gikk ned fra 16,1 prosent i 2006 til 15,0 prosent i 

2007, mens EBIT marginen sank fra 15,9 prosent i 2006 til 13,4 

prosent i 2007. EBT marginen gikk ned fra 14,2 prosent i 2006 til 

10,6 prosent i 2007. Reduksjonen i marginene må sees i sammen-

heng med kjøpet av virksomheten i Sverige som tradisjonelt har hatt 

lavere marginer enn konsernets norske virksomhet.
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Netto ordreinngang ble NOK 2 482 millioner for 2007. Dette er 47,2 prosent høyere enn for 2006 (NOK 1 686 

millioner). 

Konsernets ordrereserve ved utgangen av året var på NOK 1 949 millioner mot NOK 966 millioner ved utgangen 

av 2006, en økning på 101,8 prosent. 

Konsernets operasjonelle kontantstrøm i 2007 var negativ med NOK 28 millioner mot positiv NOK 112 millioner 

i 2006. Nettoinvesteringene var NOK 11 millioner i 2007 mot NOK 11 millioner i 2006. For fjoråret kommer 

kjøpet av virksomheten i Sverige i tillegg med NOK 1 366 millioner. 

Netto rentebærende gjeld ved utgangen av 2007 var NOK 1 622 millioner mot NOK 621 millioner ved utgangen 

av 2006. Økningen må sees i sammenheng med kjøpet virksomheten i Sverige og med økning i aktivitetene. 

Dette medfører økt behov for arbeidskapital.

Ved en tegningsemisjon i april i fjor ble det netto innbetalt NOK 636 millioner i ny egenkapital. Ved den etter-

følgende emisjon i forbindelse med kjøpet av virksomhetene i Sverige ble egenkapitalen øket med ytterligere 

NOK 301 millioner. Ved utgangen av året var konsernets egenkapital NOK 1 703 millioner med en egenkapital-

andel på 34,9 prosent mot henholdsvis NOK 715 millioner og 33,2 prosent ved utgangen av 2006. 

I tillegg til behovet for finansiering av tomtebeholdningen og bygg under arbeid har konsernet også et be-

tydelig behov for garantistillelser. Hovedsaklig gjelder dette lovpålagte garantier overfor kunder. Konsernet 

har et godt samarbeid med flere banker og forsikringsselskaper, og dagens rammer for kreditter og garanti-

stillelser anses tilstrekkelige for en aktivitet på det nåværende nivå. Konsernet har god likviditet.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det er etter styrets vurdering ingen tvil om at 

denne forutsetning er til stede. Til grunn for dette ligger de rapporterte resultater, konsernets forret-

ningsstrategi og vedtatte budsjetter. 

fORSKNINg Og UTVIKLINg

Det er ikke aktivert kostnader til forsknings- eller utviklingsaktiviteter i 2007. Produktutvikling og utvikling av 

bygge- og produksjonsmetoder inngår i den ordinære virksomheten som del av konsernets kontinuerlige 

kvalitets- og forbedringsarbeid og kostnadsføres løpende. Fokus for dette arbeid er markedstilpassede bo-

liger og en kostnadseffektiv boligproduksjon. 
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I 2007 har den norske virksomheten spesielt arbeidet med å utrede 

og utvikle tekniske løsninger for mer energieffektive boliger. Block 

Watne har i 2007 kunnet levere lavenergiboliger tilpasset de nye 

forskriftskrav som trer i kraft i august 2009. Selskapet vil også 

kunne levere løsninger som går utover de nye forskriftskravene. 

Samtlige typehus i Husboken ble i 2007 tilrettelagt for å kunne  

leveres med tekniske løsninger som gir 20 prosent reduksjon i  

energiforbruk. Det utvikles fortløpende nye boligtyper for bygge-

prosjekter i egen regi. Det ble utviklet åtte nye typehus i 2007.

Den svenske virksomheten har i 2007 arbeidet spesielt med å ut-

vikle mer produksjonseffektive boliger. Det ble i 2007 tatt i bruk 

et nytt CAD/CAM system for å effektivisere produksjonsflyten. 

Husporteføljen i SmålandsVillan er blitt fornyet, og de nye type- 

husene vil bli satt i produksjon løpet av 2008. Gjennom første halvår  

i fjor ble det gjennomført en omlegging til ny teknisk plattform på 

fabrikkene i Vrigstad og Sundsvall for å tilfredsstille myndig- 

hetspålagte energi krav. Det arbeides videre med løsninger for  

å møte kommende myndighetskrav og markedets ønske om mer 

energieffektive boliger.

RISIKOfORHOLD 

Risikoforhold i konsernet er primært knyttet til markedsrisiko og til 

gjennomføringen av selve byggeprosessen. Utover dette er konsernet 

også i noen grad utsatt for kredittrisiko, renterisiko, valutarisiko og 

likviditetsrisiko. 

Markedsrisiko

Konsernets andel av det totale marked for nye boliger er 3,6 prosent 

i Norge og 4,1 prosent i Sverige. For å kunne selge og produsere  

2 000–3 000 boliger i året er konsernet derfor mer 

avhengig av sin egen opptreden i markedet enn av ut-

viklingen i markedet totalt sett. Risikoen knyttet til 

markeds svingninger søkes begrenset først og fremst 

ved å konsentrere byggevirksomheten til egne 

prosjekter i områder utenfor bysentra og pressom-

råder for derved å unngå den mest volatile del av 

markedet. Det satses bevisst på en langsiktig merke-

varebygging og profesjonell kundebehandling. 

Konsernet har definerte og godt innarbeidede beslut-

ningsprosesser for igangsetting av produksjon og 

bygging før salg. Det praktiseres en tett oppfølgning 

av igangsatte usolgte enheter. 

gjennomføringsrisiko

Gjennomføringsrisikoen omfatter både leveringsdyk-

tighet med hensyn til fremdrift (dagbøter), kostnader 

i bygge- og produksjonsprosessene og omfanget av reklamasjons- 

og garantikostnader. 

Fremdrift søkes ivaretatt gjennom overvåking av ordrereserven, 

ressursplaner, egne ansatte tømrere og produksjonsarbeidere, 

 effektivt logistikksystem og sentrale og lokale avtaler. Når det 

gjelder kostnadsrisiko, er en betydelig del av prisene på innsatsfak-

torer på kort sikt låst gjennom inngåtte grunnkjøpsavtaler, avtaler 

om innkjøp av byggevarer, fastsum-kontrakter med underlev-

erandører og avtaler om lønns- og arbeidsvilkår. Noe økning av priser 

på innsatsfaktorer vil kunne forekomme, men det alt vesentlige av 

konsernets kundekontrakter har klausul om regulering i henhold til 

byggekostnadsindeks. Konsernet bruker også betydelige ressurser 

på å kalkulere planlagte og igangsatte prosjekter og søker gjennom 

aktiv byggeledelse å unngå overskridelser. 

Reklamasjons- og garantikostnader søkes holdt på et minimum 

gjennom å søke kvalitet i alle ledd. Sentralt i denne forbindelse er de 

kvalitetssystemene (ISO 9001 sertifisert) som dokumenterer  

prosesser og rutiner for hele virksomheten, herunder også avviks-, 

reklamasjons- og forbedringsrutiner. Den svenske virksomheten er i 

tillegg miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Nye produkter og 

prosesser søkes utprøvd i liten skala før de tas i bruk i hele virk-

somheten.

Kredittrisiko

Kredittrisikoen søkes begrenset ved at kundene avkreves finans-

ieringsbevis og ved at boligene skal være betalt før overlevering. 

”Storkunder” kredittvurderes særskilt. Tap på krav er av den grunn 

ubetydelige.
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Renterisiko

Endringer i rentenivået representerer både en markedsrisiko gjennom innvirkningen på etterspørselen etter 

boliger og en kostnadsrisiko knyttet til rentene på konsernets lån og driftskreditter. Lån og driftskreditter er 

avtalt med flytende rente. Konsernet har inngått rentesikringsavtaler som sikrer cirka 50 prosent av konsernets 

pantelån og cirka 39 prosent av netto rentebærende gjeld. Finanskostnader utgjør cirka 2,8 prosent av omset-

ningen og representerer derved et meget beskjedent kostnadselement.

Valutarisiko

Konsernets investering i det svenske datterselskapet BWG Homes AB er for en stor del finansiert ved banklån 

i SEK slik at valutarisikoen knyttet til datterselskapets nettoeiendeler reduseres. For øvrig er konsernet i liten 

grad eksponert mot direkte valutarisiko. Bare en beskjeden del av konsernets innkjøp skjer direkte fra ut-

landet. Slike innkjøp valutasikres ved at avtaler inngås i NOK. Indirekte kan konsernet være utsatt for valuta-

risiko knyttet til innkjøp av varer og tjenester fra underleverandører, men denne risiko anses ikke å være av 

nevneverdig betydning.

Likviditetsrisiko

Med det nåværende aktivitetsnivå er konsernets likviditetssituasjon god. Tilfredsstillende inntjening, kundenes 

betalingsvilkår og gode rammer for driftskreditter bidrar til dette. Ved et vesentlig fall i aktivitetsnivået kan 

forfall på konsernets tomteforpliktelser medføre forholdsmessig høyere trekk på kredittrammer enn hva til-

fellet er i dag. Redusert inntjening kan også medføre svekket likviditet. Konsernet har imidlertid en betydelig 

likviditetsreserve, slik at man med gode varslingssystemer vil ha tid til å gjennomføre nødvendige omstillinger. 

Per i dag har konsernet ingen indikasjoner på at det vil kunne oppstå behov for slike omstillinger.

Intern kontroll

Konsernet har et omfattende regelverk for sin interne kontroll av virksomheten. De interne kontrollsystemene 

er omtalt i årsrapportens kapittel ”Virksomhet og strategi”.

EIERSTYRINg Og SELSKAPSLEDELSE

Retningslinjer og instrukser for konsernet er utarbeidet og tilpasset i forhold til ”Norsk anbefaling for Eierstyring 

og Selskapsledelse” av 28. november 2006. ”Anbefalingen” av 4. desember 2007 vil bli tatt i bruk fra og med 

2008. De aktuelle retningslinjer og instrukser i BWG Homes er revidert i forhold til denne og vedtatt av styret. 

Styret har vedtatt instrukser for styrets arbeid, for konsernsjef, styrets forhold til revisor retningslinjer for 

valgkomite og IR-arbeid samt etiske retningslinjer. Det vises for øvrig til årsrapportens kapittel ”Eierstyring og 

selskapsledelse”. 

ORgANISASjON, ARBEIDSfORHOLD Og MILjØ

Ved utgangen av året hadde konsernet 1 363 ansatte. 

Av disse var 478 funksjonærer og 885 produksjons-

arbeidere og tømrere. 717 ansatte var tilknyttet den 

norske virksomheten og 643 ansatte var tilknyttet 

virksomheten i Sverige. Det vises for øvrig til års-

rapportens kapittel ”Virksomhet og strategi”.

Arbeidsmiljø

Et trygt og godt arbeidsmiljø anses å være avgjørende 

for konsernets evne til langsiktig verdiskapning. 

Styret anser arbeidsmiljøet i konsernet som tilfreds-

stillende. 
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Det samlede sykefraværet i 2007 var 6,2 prosent i den 

norske virksomheten og 3,6 prosent i den svenske 

virksomheten. I 2007 førte 45 ulykker og skader til 

sykemeldt fravær mot 42 i 2006. Typiske skader er 

sårskader ved bruk av spikerpistol og annet verktøy 

og fall fra lav høyde. Ingen av disse til fellene har ført 

til alvorlige eller varige men. 

ISOsertifisering

Den norske og den svenske virksomheten er serti fisert 

i henhold til ISO 9001:2000. Sertifikatet gjelder for 

produktutvikling, prosjektutvikling, salg og bygging 

av boliger. Den svenske virksomheten er i tillegg miljø-

sertifisert i henhold til ISO 14001:1996. Myresjöhus’ 

byggsystem er SITAC godkjent. 

HMS

Block Watne AS gjennomfører jevnlig lovpålagte opplæringstiltak samt opplæring 

i egen regi innen HMS-området. For å sikre at HMS-rutinene etterleves av egne 

ansatte og underleverandører, gjennomføres det egne uanmeldte tilsyn på bygge-

plassene med påfølgende intern avviksbehandling. Uanmeldte tilsyn på bygge-

plass gjennomføres av tredjepart og etter samme rutiner som Arbeidstilsynet 

praktiserer. I 2007 ble det gjennomført 126 slike tilsyn. Avvik avdekket i HMS til-

synene i 2007 er redusert med 21,3 prosent i forhold til 2006.

Ytre miljø 

Konsernet har som mål å være blant de ledende i utviklingen av fremtidens areal- 

og energieffektive boliger. Konsernets produkter innfrir gjeldende myndighets-

krav til energibruk. 

Den norske virksomheten Block Watne har i 2007 kunnet levere lavenergiboliger 

tilpasset plan- og bygningslovens nye forskriftskrav som trer i kraft i august 2009. 

Samtlige typehus i porteføljen ble i 2007 tilrettelagt for å kunne leveres med 

tekniske løsninger som gir 20 prosent reduksjon i energiforbruk. Det vil også kunne 

leveres løsninger som går utover de nye forskriftskravene.

For å redusere energibruken i nye boliger, har Block Watne i 2007 utredet følgende tiltak:

TILTAK åRLIg BESPARELSE I kWh/M2 BRA

yttervegg – øke isolasjon fra 15 cm til 20 cm  7

Tak – øke isolasjon fra 25 cm til 30 cm 1

Vindu – to-lags glass med isolert karm reduserer U-verdier fra 1,4 til 1,2 6

Balansert ventilasjon med gjenvinningseffekt på 80%  4

Lekkasjetall (tetthet) endret fra 4,0 h-1 til 2,5 h-1 15

Optimalisert plassering av vindu i konstruksjon 2

Sum kWh/m2 BRA 35

Med et gjennomsnitt på 105 m2 BRA per bolig vil dette kunne redusere energi-

bruken med cirka 4 000 kWh per år. Dette utgjør henimot 20 prosent reduksjon i 

forhold til dagens produksjonsmetoder.

Det utarbeides en miljø- og kretsløpsredegjørelse 

for hver enkelt bolig som produseres. Redegjørelsen 

omfatter opplysninger om miljødata og energifor-

bruk for boligen. Alle underleverandører som bidrar 

med produkter i en Block Watne-bolig, leverer egen 

miljøredegjørelse. Boligenes årlige energiforbruk, 

som gjennomsnittlig er cirka 20 000 kWh, fremgår 

av spesifikke varmetaps- og energiberegninger. Disse 

beregningene inngår i den samlede dokumentasjonen 

for boligen i tråd med byggeforskriftenes krav.

Avfall som genereres i produksjonsfasen håndteres i 

henhold til spesifiserte avfallsplaner. Kildesortering 

som håndteres av firmaer med spesialkompetanse 

innen sortering og gjenvinning, inngår i avfalls-

planene. Avfallsplaner utarbeides av byggeleder og 

legges fram for de kommunale myndigheter for 

godkjenning. Kommunene har ulike krav til avfalls-

behandling, slik at planene tilpasses lokale forhold. 

Mengden avfall fra Block Watnes byggeplasser i 

2007 var cirka 4 292 tonn. 82 prosent av avfallet 

gikk til gjenvinning. Fra 1. januar 2008 gjelder ny 

forskrift med krav om kildesortering av avfall, av-

fallsplaner og sluttrapport for alle nybygg over 300 

kvm bruksareal. Block Watne har etablert prosedyrer 

for å ivareta dette. 

Hovedtyngden av byggematerialer er av tre. Isolasjon 

som brukes er produsert av resirkulert glass, og det 

benyttes innvendig kledning som ikke avgir gasser. 
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Balansert ventilasjon med gjenvinning er standard i 

boliger som bygges. Dette tilfredsstiller forskrifts krav 

til inneklima, og gir også reduserte fyringsutgifter. De 

fleste boliger som produseres, leveres med universell 

utforming. Produksjonssystem er basert på et  

begrenset antall komponenter, kjente byggdetaljer og 

optimaliserte materialdimensjoner. Gjennom kontinu-

erlig forbedring av byggemetoder vil det kunne opp-

nås et ytterligere redusert materialforbruk og redusert 

varetransport. I henhold til rammeavtalene med  

leverandører blir overskuddsmaterialer fra bygge-

arbeidet returnert.

Den svenske virksomheten Miljøarbeidet inngår i 

virksomhetens ordinære kvalitetsarbeid. Virksom hetens 

målsetning er at samtlige produkter skal kunne gjen-

vinnes eller gjenbrukes. Virksomheten har årlige 

miljømål for henholdsvis energiforbruk i husporte-

føljen, reduksjon av ikke-godkjente kjemikaler i pro-

duk sjonsanleggene og andel av avfall som deponeres.

Virksomhetens tre produksjonsanlegg er basert på 

samme tekniske plattform. De tekniske produksjons-

løsningene ble våren 2007 lagt om for å tilfredsstille 

myndighetspålagte energikrav til boliger. Byggema-

terialer og løsninger fra underleverandører vurderes 

ut fra kvalitets- og miljøspesifikasjoner. 

I henhold til Boverkets byggregler skal eneboliger og 

tomannsboliger være utformet slik at boligens spesi-

fikke energiforbruk skal være høyst 110 kWh per kvm 

gulvareal i klimasone sør og høyst 130 kWh per kvm 

gulvareal i klimasone nord. Kravene verifiseres gjennom 

beregning boligens forventede energiforbruk i prosjek-

teringsfasen og gjennom måling av det spesifikke energi-

forbruket i den ferdigstilte boligen. Det er utarbeidet 

oversikt over beregnet behov for kjøpt energi ved normal 

bruk av boligen for samtlige typehus i porteføljen. 

Gjennomsnittlig energiforbruk kWh per kvm gulv - 

flate i 2007:

HUSTYPE kWh PER M2

1-etasjes Myresjöhus 74

1 ½-etasjes Myresjöhus 67

2-etasjes Myresjöhus 66

SmålandsVillan 79

Målsetningen er å redusere energiforbruket med tre 

prosent i løpet av 2008. 

Energiforbruk måles kontinuerlig i produksjonsanleggene. I produksjonsanlegget i 

Myresjö anvendes fjernvarme produsert av fornybar energi (treflis). Energiforbruk 

kWh per kvm gulvflate i produksjonsanleggene i 2007 var 276 kWh per kvm i 

Myresjö og 187 kWh per kvm i Vrigstad.

Kjemikaler som anvendes i husproduksjonen, vurderes i forhold til Kemikalie-

inspektionen PRIO-liste og registreres i databasen Sunda Hus Miljödata. Virk-

somheten har som målsetning å redusere bruk av miljøforurensende kjemikaler 

med 5 prosentenheter i produksjonsanleggene gjennom 2008.

Avfall fra produksjonsanlegg og kontorer kildesorteres. Avfall på byggeplass 

håndteres i henhold til lokale myndigheters krav til sortering. Avfall fra produk-

sjonsanleggene i 2007 var 1 061 720 tonn fra Myresjöhus, hvorav 2,15 prosent til 

deponi, 541 379 tonn fra Vrigstad hvorav 5,97 prosent til deponi og 364 578 tonn 

fra Sundsvall hvorav 1,39 prosent til deponi. Målsetningen for 2008 er å redusere 

andel avfall til deponi med henholdsvis 1 prosent for Myresjöhus og 3,5 prosent for 

Vrigstad og Sundsvall.

Likestilling

Ti prosent av de ansatte i Block Watne er kvinner. Ved rekruttering søker selskapet 

bevisst å øke kvinneandelen, selv om dette vanskeliggjøres av en markant skjevhet 

i rekrutteringsgrunnlaget i byggebransjen. I ledergruppen i Block Watne AS er to 

av ti personer kvinner. 

I den svenske virksomheten er 21 prosent av de ansatte kvinner. Av personalet 

tilknyttet produksjonsanleggene er 16 prosent kvinner. Det er utarbeidet egen 

likestillingsplan. Ved rekruttering søker selskapet bevisst å øke kvinneandelen, og 

å skape muligheter for kvinner til å bli ledere på ulike nivåer i virksomheten. Arbeids-

forholdene er tilrettelagt for å passe både for kvinner og menn og uten hensyn til 

etnisk tilhørighet. I ledergruppen i BWG Homes AB er det ingen kvinner.

I konsernledelsen er det ingen kvinner. I konsernets styre er to av de fire aksjonær-

valgte styremedlemmene kvinner og en av de tre ansattes representanter. 

LØNNSPOLITIKK

Ledende ansatte

Ledergruppen i BWG Homes ASA består av konsernsjef, finansdirektør, admini-

strerende direktør i Block Watne AS, samt administrerende direktør og finansdirek-

tør i BWG Homes AB. 

Konsernsjefens lønn er fastsatt av styret. Finansdirektørens lønn er fastsatt av 

konsernsjef. Lønn til administrerende direktør i Block Watne AS og administrerende 

direktør i BWG Homes AB er fastsatt av de respektive styrer. 

Ledergruppen har avtaler som på gitte vilkår sikrer etterlønn i inntil 12 måneder ut 

over oppsigelsestiden. Ingen i ledergruppen har aksjebasert avlønning eller opsjons-

ordninger. Ledergruppen har firmabilordning og får dekket utgifter til telefoner, 

aviser og andre relevante utgifter. 
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Konsernsjefen kan foreslå utbetaling av diskresjonær 

bonus til finansdirektør. Dette må godkjennes av styre-

leder. Det foreligger bonusavtale for adm. direktør i 

Block Watne AS. Konsernet har ingen forpliktelse til å 

gi ledergruppen, styret eller andre ansatte over-

skuddsdeling, opsjoner eller lignende.

Det vises for øvrig til konsernregnskapets note 4 og til 

årsrapportens kapittel ”Virksomhet og strategi”.

Pensjoner og pensjonsforpliktelser

Konsernets pensjonsordninger består av inn skudds-

pensjon dekket over drift, avtalefestet pensjon (AFP) 

samt kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning (forsikret 

ordning).

Pensjonsordningene har ved årets slutt 1 303 med-

lemmer hvorav 124 er pensjonister. Per 31. desember 

2006 hadde de kollektive pensjonsordninger 637 

medlemmer hvorav 124 pensjonister. I 2007 har 11 

ansatte tatt ut AFP pensjon mot 15 i fjor, mens 1 person 

får utbetalt pensjon direkte fra selskapet.

I den svenske virksomheten eksisterer det ulike  

pensjonsplaner som finansieres gjennom innbetalin-

ger til pensjonsinstitutt eller til forvalteradministrerte 

fond. Virksomheten har både innskuddsbaserte og 

ytelsesbaserte planer. Premiene i de innskuddsbaserte 

planer presenteres som kostnader når de oppstår. De 

ytelsesbaserte planene er forsikret i Alecta. 

I overnsstemmelse med uttalelse fra redovisnings rådet 

skal Alecta-planen vurderes som en innskuddsbasert 

pensjonsplan.

Det vises for øvrig til konsernregnskapets note 3 og 

regnskapsprinsipper.

STYRET Og DAgLIg LEDELSE

Styrets sammensetning

Styret i BWG Homes består av syv medlemmer hvorav 

fire er aksjonærvalgte og tre er ansatterepresentanter. 

Tre av styremedlemmene er kvinner – to av de aksjo-

nærvalgte og én av de ansattes representanter. De 

aksjonærvalgte styremedlemmene har bred erfaring 

innen boligbransjen, eiendomsutvikling, finans og jus i 

norske og svenske virksomheter. 

Tre av de aksjonærvalgte styremedlemmer ble valgt i den ordinære generalfor-

samling i 2007 for en periode på to år. Disse er Harald Walther (styreleder), Hege 

 Bømark (nestleder) og Petter Neslein (styremedlem). Det fjerde aksjonærvalgte 

styremedlem, Eva Eriksson, ble valgt på en ekstraordinær generalforsamling 20. 

desember 2007 med samme funksjonstid som de øvrige aksjonærvalgte 

styremedlemmer. De tre representantene for de ansatte ble valgt 30. november 

2006 med en funksjonstid på to år. De ansatte har samme representanter i styrene 

for BWG Homes ASA og datterselskapet Block Watne AS. 

Styremedlemmenes CV omtales i årsrapporten, og deres aksjeeie er det redegjort 

for i konsernregnskapets note 17. 

Daglig ledelse

Konsernets ledergruppe består av konsernsjef Lars Nilsen, finansdirektør Ketil Kval-

vik, administrerende direktør i Block Watne AS Ole Feet, administrerende direktør i 

BWG Homes AB Mikael Olsson og finansdirektør i BWG Homes AB Jonas Karlsson. 

UTSIKTER fOR 2008

Konsernet har gjennom flere år hatt som overordnet strategi å bygge utenfor de 

store byene og pressområdene. I disse områder er det gjennomgående mer stabil 

tilgang på eiendom, tjenester og produksjonsressurser, og kostnadene lavere enn i 

pressområdene. I de markeder hvor konsernet har sin virksomhet, har kvalitets-

boliger til en fornuftig pris vist seg å være mindre utsatt for svingninger med 

hensyn til pris og etterspørsel. 

Konsernet kan i stor grad unngå det generelle presset i bransjen ved å produsere 

med egne ansatte og kontrollere vesentlige deler av verdikjeden. Langsiktige 

avtaler med leverandører av byggematerialer kombinert med lang planleggings-

horisont gjør at konsernet i liten grad er blitt utsatt for vareknapphet. 

Styret er av den oppfatning at makrobildet både i Norge og Sverige med høy aktivitet, 

lav arbeidsledighet og et fornuftig rentenivå bør gi grunnlag for en relativt stabil 

utvikling og vekst fremover i de markedssegmenter hvor konsernet har sin hoved-

virksomhet.

Markedet for konsernets produkter har vært godt gjennom 2007 til tross for sving-

ninger i boligmarkedet og uro i det internasjonale finansmarkedet. Det forventes 

at etterspørselen vil være på tilsvarende nivå i 2008 og 2009. Konsernet har en 

tilfredsstillende ordrereserve per 31. desember 2007. Det bør bidra til å sikre en 

fornuftig omsetningsutvikling i 2008. Som tidligere vil imidlertid lønnsomhet bli 

prioritert foran topplinjevekst.

AKSjONæRfORHOLD

Største aksjonær er konsernsjef Lars Nilsen som eier 23 958 000 aksjer (36,3 

prosent) gjennom Lani Industrier AS, Lani Development AS og Lagulise AS.

Aksjonærstrukturen for øvrig er dominert av institusjonelle aksjonærer. Utenlandske 

aksjonærer eide 31,64 prosent av aksjene ved utgangen av 2007. Det totale antall 

aksjonærer per 31. desember 2007 var 725. Det vises for øvrig til årsrapportens 

kapittel ”Investor- og aksjonærinformasjon”. 34
35

BWG Homes årsrApport 2007



Oversikt over de 20 største aksjonærer per 31. desember 2007 og styrets og ledelsens aksjeeie finnes i konsern-

regnskapets note 17.

Konsernet har som en målsetning å utbetale et utbytte på 50 til 70 prosent av ordinært resultat etter skatt. 

For regnskapsåret 2007 vil styret foreslå at det utbetales et utbytte på 2,00 kroner per aksje, totalt 132 millioner 

kroner. Dette tilsvarer 58,3 prosent av resultat per aksje og 65,7 prosent av årets resultat etter skatt.

åRETS RESULTAT Og DISPOSISjONER

Konsernet

Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering som fastsatt 

av EU (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Konsernregnskapet 

viser et resultat etter skatt på 201,1 millioner kroner.

Det foreslås et utbytte på 2,00 kroner per aksje, totalt 132 millioner kroner. Etter IFRS regnskapsføres dette 

først når generalforsamlingen har vedtatt utbyttet.

Morselskapet

Årsregnskapet for BWG Homes ASA er avlagt i samsvar med allmennaksjeloven, 

regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge gjeldende per 31. desember 2007.

Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 166,3 millioner kroner. 

Styret foreslår følgende disponering:

DISPONERINg  MNOK

Avsatt til utbytte  132,0

Avsatt til konsernbidrag  14,8

Avsatt til annen egenkapital  19,5

Sum disponert  166,3

Etter denne disponering vil selskapet ha en fri egenkapital på 60,5 millioner kroner.

OSLO, 3. APRIL 2008
Styret i BWG Homes ASA
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 Resultatregnskap konsern (01.01–31.12)

(NOK 1 000) NOTE    2007  2006 2005

Salgsinntekt 1 2 572 015 1 528 913 89 715

Andre inntekter 2 23 281 14

Sum inntekter  2 572 038 1 529 194 89 729

Varekostnad 14 -1 465 151 -874 583 -38 538

Lønns- og personalkostnad 3,4,28 -505 598 -297 119 -25 164

Annen driftskostnad  -215 913 -111 726 -11 928

Sum driftskostnader  2 186 662 -1 283 428 -75 631

Driftsresultat før avskrivinger  385 376 245 766 14 098

    

Resultat fra tilknyttet selskap 11 -2 695 2 860 0

Amortisering av immaterielle eiendeler 5 -22 589 0 0

Avskrivning på varige driftsmidler 9,10 -15 359 -5 130 -479

Driftsresultat  344 733 243 496 13 619

Renteinntekt  8 299 2 920 1 760

Finansinntekt  122 137 0

Endring markedsverdi finansielle instrumenter 12 -368 6 373 0

Rentekostnad  -74 429 -30 358 -5 477

Finanskostnad  -4 587 -4 860 422

Netto finanskostnader  70 963 -25 788 -3 294

    

Ordinært resultat før skattekostnad  273 770 217 708 10 325

Skattekostnad på ordinært resultat 6 -72 690 -54 956 -2 432

Periodens resultat  201 080 162 752 7 893

resultAt per Aksje (NOK)     2007  2006 2005

Basis resultat per aksje, vektet 7  3,43   3,70   2,53 

Utvannet resultat per aksje, vektet 7  3,43   3,70   2,53 

koNsolidert oppstilliNg oVer iNNregNede iNNtekter og kostNAder (NOK 1 000)    2007  2006 2005

Omregningsdifferanser  37 627 133 0

Netto ført direkte mot egenkapitalen  -37 627 133 0

Periodens resultat  201 080 162 752 7 893

Sum innregnede inntekter og kostnader  163 453 162 885 7 893
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Balanse konsern (per 31.12)

(NOK 1 000) NOTE    2007  2006 2005

eieNdeler

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle driftsmidler

Varemerke 5,9 477 199 125 000 125 000

Goodwill 5,9 2 146 938 700 882 700 882

Andre immaterielle eiendeler 9 5 160 214 322

Sum immaterielle driftsmidler  2 629 297 826 096 826 204

Varige driftsmidler   

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 10,23,28 17 119 14 576 14 969

Maskiner og anlegg 10,23,28 73 980 10 977 5 343

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 10,23,28 7 216 5 325 4 850

Sum varige driftsmidler  98 315 30 878 25 162

Finansielle driftsmidler   

Investeringer i tilknyttet selskap 11 68 692 5 498 3 938

Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 13 5 321 5 321 2 651

Andre fordringer 13 229 352 2 662

Sum finansielle driftsmidler  74 243 11 171 9 251

Sum anleggsmidler  2 801 855 868 145 860 617

OMLøPSMIDLER

Tomter og bygg under utførelse

Bygg under utførelse 5,14,27 369 892 111 521 174 153

Eiendeler for salg 5,14,27 4 687 8 850 1 737

Andre varer 5,14,27 55 214 0 0

Tomter  5,14,27 925 540 705 529 702 283

Sum tomter og bygg under utførelse  1 355 333 825 900 878 173

Fordringer    

Kundefordringer 15,27 588 803 348 284 293 056

Andre fordringer 13 37 432 15 440 19 582

Markedsverdi finansielle eiendeler 12 6 005 6 373 0

Sum fordringer  632 240 370 097 312 637

Bankinnskudd, kontanter og lignende 16 82 507 86 216 129 479

Sum omløpsmidler  2 070 080 1 282 213 1 320 289

Sum eiendeler  4 871 934 2 150 358 2 180 907
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(NOK 1 000) NOTE    2007  2006 2005

egeNkApitAl og gjeld

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Aksjekapital  17,18 66 000 9 000 8 000

Overkursfond 18 1 414 897 534 884 391 984

Sum innskutt egen kapital  1 480 897 543 884 399 984

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 18 221 817 170 864 7 979

Sum opptjent egenkapital  221 817 170 864 7 979

Sum egenkapital 18 1 702 713 714 748 407 963

GjELD

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 3 18 229 15 403 11 582

Utsatt skatt 6 226 564 64 775 63 800

Sum avsetning for forpliktelser  244 792 80 178 75 382

Annen langsiktig gjeld

Ansvarlig lån 20 95 000 95 000 95 000

Gjeld til kredittinstitusjoner 19,27 1 258 995 507 700 759 900

Sum annen langsiktig gjeld  1 353 995 602 700 854 900

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 21,27 350 362 104 545 143 825

Leverandørgjeld  412 408 131 032 105 334

Betalbar skatt 6 48 671 53 857 62 520

Skattetrekk og andre trekk 24 46 210 31 050 21 648

Annen kortsiktig gjeld relatert til tomter og prosjekter 14,23 424 283 259 982 313 589

Annen kortsiktig gjeld 22,25 288 501 172 266 195 747

Sum kortsiktig gjeld  1 570 435 752 732 842 663

Sum gjeld  3 169 221 1 435 610 1 772 945

Sum egenkapital og gjeld  4 871 934 2 150 358 2 180 907

HARALD WALTHER
Styreleder

HEgE BØMARK
Nestleder 

EVA ERIKSSON 
Styremedlem
 

PETTER NESLEIN
Styremedlem

BRIT HAgELUND
Ansattes representant

TORE MORTEN RANDEN
Ansattes representant

ØYVIND WIIK
Ansattes representant

LARS NILSEN
Konsernsjef

OSLO, 3. APRIL 2008
Styret i BWG Homes ASA

38
39

BWG Homes årsrApport 2007



Kontantstrøm konsern (01.01–31.12)

(NOK 1 000) NOTE    2007  2006 2005

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Periodens resultat   201 080 162 752 7 893

justering for  

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 10 17 -32 0

Av- og nedskrivninger 9,10 15 359 5 130 479

Amortisering immaterielle eiendeler 5 22 589 0 0

Netto finanskost  73 658 22 928 3 294

Endring av markedsverdi finansielle eiendeler 12 368 -6 373 0

Andel av resultat tilknyttede selskap 11 2 695 -2 860 0

Periodens skattekostnad 6 72 690 54 956 2 432

  388 456 236 501 14 098

Endring i varelager  -314 219 52 273 -136 178

Endring i kundefordringer  -96 993 -55 228 35 302

Endring i leverandørgjeld  6 454 25 698 54 502

Netto endring i gjeld relatert tomter 23 74 671 -53 607 -63 126

Endringer i forpliktelser til ansatte 3 2 826 3 821 0

Endring i andre tidsavgrensningsposter 29 33 812 -2 540 -17 568

  95 007 206 917 -117 833

Betalte renter  -70 826 -32 339 -3 366

Betalt skatt  -51 863 -62 516 0

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  27 682 112 062 -116 335

    

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    

Mottatte renter  8 299 2 960 1 760

Innbetalinger ved salg av anleggsmidler 10 0 236 0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 5,10 -18 740 -10 942 0

Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler 5,9 -567 0 0

Utbetalinger ved kjøp av datterselskap 5 -1 365 720 -1 085 665 0

Utbetalinger ved kjøp av aksjer  0 0 0

Nettoutbetalinger ved andre investeringer  283 0 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  1 376 445 -7 746 -1 083 905

    

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    

Økning/nedgang (-) kortsiktig gjeld 21 -175 392 -39 280 179 736

Opptak av langsiktig gjeld 19 845 500 0 1 100 000

Avdrag langsiktig gjeld 19 -94 205 -252 200 -350 000

Innbetaling av EK 18 937 014 143 900 399 984

Utbetaling av utbytte 26 -112 500 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  1 400 417 -147 580 1 329 720

    

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  -3 710 -43 264 129 480

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01  86 216 129 480 0

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 16 82 507 86 216 129 480
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BWG Homes ASA konsernet er hjemmehørende i Norge med forretningskontor  

i Munkedamsveien 45 D, Oslo.

Foretakets konsernregnskap for 2007 omfatter foretaket og dets datterforetak.

DATTERSELSKAP STED 

Block Watne AS  Oslo, Norge

Norpartner Sp. z.o.o  Opole, Polen

Hetlandhus AS* Oslo, Norge

BWG Homes AB  Vetlanda, Sverige  Fra 15.03.2007

Prevesta AB  Vetlanda, Sverige  Fra 01.06.2007

Myresjöhus AB  Vetlanda, Sverige Fra 01.06.2007

Myresjö Mark AB  Vetlanda, Sverige Fra 01.06.2007

SmålandsVillan AB  Vetlanda, Sverige Fra 01.06.2007

Myresjøhus AS* Oslo, Norge Fra 01.06.2007

Myresjö Deutschland GmbH* Berlin, Tyskland Fra 01.06.2007

Nordiska Trähus AB* Vetlanda, Sverige Fra 01.06.2007

* Selskapene er for tiden uten aktivitet.

Regnskapet ble avlagt av styret den 3. april 2008. 

ETABLERINg AV KONSERNET / SAMMENLIgNINgSTALL

BWG Homes ASA ble stiftet 20. september 2005 av Lani Invest AS.

Konsernet BWG Homes ASA ble etablert ved selskapets kjøp av alle aksjene i Block 

Watne AS og Hetlandhus AS per 30. november 2005. Kjøpet ble gjort fra Lani 

Development AS, et selskap som var 100 prosent eid av Lani Invest AS. Kjøpet var 

en transaksjon mellom nærstående/felleskontrollerte virksomheter, og ble gjort 

til virkelig verdi. 

Konserntallene for 2005 inneholder derfor datterselskapenes resultatposter kun 

for desember 2005. 

Selskapet kjøpte 100 prosent av aksjene i BWG Homes AB den 15. mars 2007, og 

resultatpostene for dette selskap er innarbeidet i konsernet fra denne dato.

Med virkning fra 1. juni overtok konsernet 100 prosent av aksjene i det svenske 

konsernet Prevesta AB. Konserntallene for 2007 inneholder derfor resultatet for 

Prevestakonsernet for periodene fra juni til og med desember 2007. 

For sammenligning er det utarbeidet proforma regnskaper med driften i datter-

selskap i 2007 og 2006 med justeringer for poster i morselskapet, som om Prevesta   

konsernet var kjøpt per 1. januar 2006. Det henvises til egen note om dette.   

I tillegg vil datterselskapenes årsregnskap gi utførlig informasjon om driften i disse 

selskap.

ERKLæRINg OM AT fINANSREgNSKAPET ER I OVERENSSTEMMELSE MED IfRS

Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell 

rapportering som fastsatt av EU (IFRS) og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt 

de ytterligere norske tilleggsopplysningskrav som følger av regnskapsloven, 

børsforskrift og børsregler og som skal anvendes per 31. desember 2007. 
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gRUNNLAg fOR REgNSKAPSUTARBEIDELSEN

Regnskapet er presentert i norske kroner som er morselskapets 

funksjonelle valuta, avrundet til nærmeste hele tusen. Det er ut-

arbeidet basert på historisk kostprinsipp, med unntak av at finans-

ielle derivater er balanseført til virkelig verdi. 

Anleggsmidler holdt for salg regnskapsføres til det laveste av balanse-

ført 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 regnskapsprinsipper og regnskapsførte 

beløp på eiendeler (og forpliktelser), inntekter og kostnader. Esti-

mater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring 

og andre faktorer som anses 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 nedenfor i punktet “Nye standarder og fortolkninger 

som enda ikke er vedtatt”.

Regnskapsprinsippene som fremkommer nedenfor, er anvendt kon-

sistent for alle periodene som presenteres i konsernregnskapet, 

samt ved utarbeidelsen av en IFRS balanse per 1. januar 2004 i pro-

forma oppstillinger utarbeidet i forbindelse med overgang til IFRS.

Regnskapsprinsippene har blitt anvendt konsistent av alle foretak i 

konsernet. Sammenlignbare tall er om nødvendig omarbeidet for å 

ha lik presentasjon og kunne sammenlignes med årets tall. 

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 vurder-

ingen 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 inn-

flytelse, men ikke kontroll, over den finansielle og operasjonelle 

styringen. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resul-

tat fra tilknyttede foretak etter egenkapitalmetoden fra det tids-

punktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opp-

hører. Ikke vesentlige eierposter i tilknyttede foretak regnskaps  føres 

etter kostmetoden. Når konsernets andel av tap overstiger inve s-

teringen i et tilknyttet foretak, reduseres konsernets balanse førte 

verdi til null, og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre kon-

sernet har pådratt seg juridiske forpliktelser eller en underfor stått 

plikt eller gjort betalinger på vegne av et tilknyttet foretak.

Transaksjoner under felles kontroll

En virksomhetssammenslutning som omfatter foretak eller virksom-

heter under samme kontroll, er en virksomhetssammenslutning der 

alle de sammensluttede foretakene eller virksomhetene kontrol leres 

av samme part eller parter både før og etter virksomhetssammen-

slutningen, 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 trans ak-

sjoner, 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.

Transaksjoner i utenlandsk valuta 

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på 

transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i uten-

landsk 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 frem-

kommer ved konsolideringen omregnes til norske kroner til valuta-

kursen på balansedagen. Inntekter og kostnader for utenlandske 

virksomheter omregnes til norske kroner med tilnærmet valutakurs 

på tidspunktet for transaksjonene. Omregningsdifferanser innregnes 

direkte i egenkapitalen.

fINANSIELLE INSTRUMENTER SOM IKKE ER DERIVATER

Finansielle instrumenter som ikke er derivater består i investeringer 

i gjelds- og egenkapitalinstrumenter, kundefordringer og andre 

fordringer, kontanter og kontantekvivalenter, lån, leverandørgjeld 

og annen gjeld.
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Finansielle instrumenter som ikke er derivater og som ikke regn-

skapsføres til virkelig verdi over resultatet, måles ved førstegangs-

innredning til virkelig verdi, tillagt alle direkte henførbare transak-

sjonsutgifter. Etter førstegangsinnregning måles instrumentene 

som beskrevet nedenfor. 

Kontanter og bankinnskudd, herunder innskudd på særskilte vilkår, 

utgjør kontanter og kontantekvivalenter.

fINANSIELLE DERIVATER

Konsernet bruker finansielle derivater for å sikre eksponering mot 

renterisiko som oppstår gjennom operasjonelle, finansielle og invester-

ingsaktiviteter. 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 resultat-

regnskapet. 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. 

AKSjEKAPITAL

Ordinære aksjer

Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter som er direkte 

henførbare til utstedelse av ordinære aksjer, innregnes som en 

reduksjon av egenkapital (overkursfond) netto etter eventuell skatt.

EIENDOM, ANLEgg Og UTSTYR

Egne eiendeler

Eiendom, anlegg og utstyr føres i balansen til anskaffelseskost, fra-

trukket akkumulerte avskrivninger og eventuelt tap ved verdifall. 

Anskaffelseskost for egentilvirkede driftsmidler inkluderes material-

kostnader, direkte lønnskostnader samt en andel av fellesutgifter.

Når vesentlige enkeltdeler av eiendom, anlegg og utstyr har forskjellig 

utnyttbar levetid, regnskapsføres de som separate komponenter.

Gevinst eller tap ved salg av eiendom, anlegg og utstyr fastsettes 

som differansen mellom salgssum og balanseført verdi av enheten, 

og regnskapsføres netto som annen inntekt i resultatet.

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  5–7 år

Inventar og innredninger   3–7 år

IMMATERIELLE EIENDELER

goodwill

Alle virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøps-

metoden. 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 kontantstrøm-

genererende enheter og blir ikke avskrevet, men blir testet årlig for 

verdifall.

 

Varemerke

Ved overtakelse av datterselskap ble det identifisert verdier av vare-

merker. Varemerke føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket 

eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Varemerke blir ikke 

avskrevet, men blir testet årlig for verdifall. 

forskning og utvikling

Utgifter til forskningsaktiviteter som utføres med forventning om 

å oppnå ny vitenskapelig eller teknisk kunnskap og forståelse, blir inn-

regnet 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 utviklings- 

kostnader føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akku-

mulerte avskrivninger og tap ved verdifall.

Avskrivninger (amortisering)

Avskrivninger beregnes og resultatføres lineært over estimert utnytt-

bar 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.
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TOMTER Og TOMTEfORPLIKTELSER

Når det inngås bindende avtaler om kjøp av grunn bokføres disse 

som tomter under omløpsmidler og tomteforpliktelser under kort-

siktig gjeld. Avtaler som på balansedagen ikke er regulert til bolig-

formål, og det samtidig er tatt forbehold om dette for gjennom-

føring av avtalen, er ikke innarbeidet i konsernets regnskap. 

I tomter ligger bokført verdi av tomter til selvkost samt opparbeid else 

av infrastruktur på større utbygningsområder. Så snart man beslutter 

salg og igangsetting på et delfelt flyttes tomtekost og infrastruktur 

som gjelder det enkelte delfelt over til bygg under utførelse. Tomter 

regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto realisa-

sjonsverdi. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris i ordinær 

virksomhet, fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse og salgs-

kostnader. 

VARELAgER (BEHOLDNINgER)

Varelager vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto reali-

sasjonsverdi. Anskaffelseskost for beholdninger er basert på ”Først 

inn – først ut” prinsippet, og inkluderer utgifter ved anskaffelsen, 

kostnader til produksjon eller bearbeiding, samt andre utgifter for å 

bringe beholdningene til deres nåværende sted og tilstand. For egen-

tilvirkede varer, samt varer i arbeid, inkluderer anskaffelseskost en 

andel av fellesutgifter til bearbeiding, basert på normal driftskapasitet.

Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris i ordinær virksomhet, fra-

trukket estimerte utgifter til ferdigstillelse og gjennomføring av salget.

BYgg UNDER UTfØRINg

Bygg under utføring inkluderer anskaffelseskost og opptjent for-

tjeneste 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

Anleggsmidler klassifiseres som holdt for salg dersom balanseført 

verdi i hovedsak forventes å bli gjenvunnet gjennom salg og ikke ved 

fortsatt bruk. Eiendelene er verdsatt til det laveste av anskaffelses-

kost og antatt netto salgsverdi.

Eiendeler for salg avskrives ikke, men nedskrives ved verdifall. Tap 

ved verdifall innregnes i resultatet, tilsvarende gjelder for etterfølg-

ende gevinster så lenge gevinsten ikke overstiger akkumulert tap 

ved verdifall for eiendelen.

KUNDEfORDRINgER

Kundefordringer og andre fordringer regnskapsføres til anskaffelses-

kost fratrukket tap ved verdifall.

KONTANTER Og KONTANTEKVIVALENTER

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontant- og bank-

beholdninger.

VERDIfALL

Balanseført verdi av konsernets eiendeler blir, med unntak av behold-

ninger og utsatt skattefordel, gjennomgått på balansedagen for å 

vurdere om det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom det fore-

ligger 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 inn-

regnes når balanseført verdi av en eiendel eller kontantstrømgene-

rerende enhet overstiger gjenvinnbart beløp. Tap på verdifall inn-

regnes 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. En 

kontantgenererende enhet er den minste gruppen av eiendeler som 

genererer kontantstrømmer som er uavhengige av hverandre.

Beregning av gjenvinnbart beløp 

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. 

Bruksverdi beregnes ved å diskontere forventede fremtidige kontant-

strømmer 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 fast-

satt, netto etter avskrivninger eller amortisering, dersom ingen tap 

ved verdifall hadde vært innregnet.

DRIfTSINNTEKTER

Inntekt resultatføres når den er opptjent. Konsernets virksomhet 

omfatter oppføring av bolig i egen og fremmedregi. Man anvender 

prinsippet for tilvirkningskontrakter om løpende inntektsføring i 

takt med verdiskapningen basert på forventet sluttresultat. For 

identifiserte tapsprosjekter, foretas det avsetning for hele det for-

ventede tap. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift og even -

tuelle rabatter.
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Det inntektsføres kun på solgte kontrakter. Fullføringsgrad er lik 

påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Inntekts-

føringen er lik forventet total inntekt x salgsgrad x fullføringsgrad. 

Tilsvarende er bokført resultat lik forventet sluttresultat x salgsgrad 

x fullføringsgrad. 

I hovedsak følger inntektsføringen faktureringen ved at selskapet 

fakturerer kundene i takt med produksjonen. Faktureringen skjer et-

ter at visse milepæler i kontrakten er nådd, eksempelvis ferdig grunn-

mur, klar for maling etc. Avvik mellom fakturering og produksjon i 

forhold til fullføringsgrad er tatt med under fordringer og kortsiktig 

gjeld (bruttoført). 

Med utgangspunkt i bokførte garanti- og reklamasjonskostnader de 

siste fem år og en estimert tidsmessig fordeling av disse over en fem- 

års periode, beregnes garantiforpliktelsen med basis i siste års om-

setning. Det gjøres i tillegg en konkret vurdering om det er behov for 

særlige avsetninger knyttet til større reklamasjonssaker. 

Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med 

den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter 

og -kostnader. 

KOSTNADER

Leiebetaling under operasjonell leieavtale

Leiebetalinger under operasjonelle leieavtaler innregnes i resultat-

regnskapet lineært over leieperioden.

Inntektsskatt

Inntektsskatt på periodens resultat består av periodeskatt og ut-

satt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av skatt 

på poster som er innregnet direkte mot egenkapitalen. Skatte-

effekten av sistnevnte poster innregnes direkte mot egenkapitalen.

Periodeskatt utgjør forventet betalbar skatt på periodens skatte-

pliktige 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 skatte-

messige verdier. Det tas ikke hensyn til goodwill som ikke er skatte-

messig 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.

fINANSINNTEKTER Og KOSTNADER

Finansinntekt består av renteinntekt på finansielle investeringer og 

mottatt utbytte. Renteinntekter innregnes i resultatet ved bruk av 

effektiv rentemetoden. Utbytte innregnes i resultatet når det vedtas 

av generalforsamlingen i selskapet det mottas fra.

Finanskostnader består av rentekostnader på lån. Lånekostnader inn-

regnes i resultatet ved bruk av effektiv rentemetoden. Kursgevinster 

og tap på valuta, og gevinster og tap på sikringsinstrumenter inn regnes 

i resultatet.

Garantiprovisjon som er betalt for garantier for forskudd på bygge-

kontrakter, kostnadsføres som finanskost.

Valutagevinster og -tap rapporteres som et nettobeløp. 

RESULTAT PER AKSjE

Basis resultat per aksje er kalkulert ved å dele resultatet som til-

skrives ordinære aksjer, på et vektet gjennomsnittsantall av ut-

stående ordinære aksjer i perioden. Utvannet resultat per aksje er 

avdekket ved å justere resultatet som tilskrives ordinære aksjer og 

det vektede antall utestående ordinære aksjer med alle utvannings-

effekter av potensielle utestående aksjer. Dette innbefatter konver-

tible lån og aksjeopsjoner utstedt til ansatte.

YTELSER TIL ANSATTE

Etterlønn

Ledende ansatte har avtaler som under visse forutsetninger vil kunne 

gi den ansatte en etterlønn på opptil en årslønn etter den ordinære 

oppsigelsestiden på 6 måneder. Det vises til note 3.

Obligatorisk tjenestepensjon

Morselskapet og norske datterselskap er pliktig til å ha obligatorisk 

tjenestepensjon, og tilfredsstiller kravene i henhold til lov om obliga-

torisk tjenestepensjon.

Pensjonsordninger

Konsernet har ytelsesbaserte og innskuddsbaserte pensjonsord-

ninger i tillegg til avtalefestet pensjon og en usikret ordning.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger

En innskuddsbasert pensjonsordning er en ordning hvor det betales 

faste innskudd til et fond eller en pensjonskasse, og hvor selskapet 

ikke har noen juridisk eller underforstått plikt til å betale ytterligere 

innskudd. Pliktige innskudd innregnes som personalkostnader i resul-

tatregnskapet når de påløper. Forskuddsbetalinger innregnes som 

eiendel i den grad innbetalte midler kan tilbakebetales eller frem-

tidige betal inger til ordningen reduseres.
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Ytelsesbaserte pensjonsordninger

En ytelsesbasert pensjonsordning er en ordning som ikke er inn-

skuddsbasert. Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjons-

ordninger 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. Diskon-

teringsrenten er basert på renten på 10-årige norske statsobliga-

sjoner, justert for å reflektere løpetiden på pensjonsforpliktelsene. 

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 resultat-

regnskapet.

Andre pensjonsordninger

Forpliktelser i henhold til avtalefestet pensjon (AFP), samt en usikret 

forpliktelse er balanseført.

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 økono-

miske 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 kost-

nader 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, 

lånekostnader resultatføres. I etterfølgende perioder måles rente-

bærende forpliktelser til amortisert kost, og eventuell differanse  

mellom anskaffelseskost og innløsningsverdi innregnes over låne-

perioden ved å bruke effektiv rentemetode.

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 seg-

menter. Segmentinformasjon presenteres for geografiske segmenter, 

og er basert på konsernets ledelses- og internrapportering.

Salg mellom segmentene skjer på forretningsmessige vilkår.

Segmentinformasjon inkluderer renteinntekter, kostnader, eiendeler 

og forpliktelser som er direkte knyttet til det enkelte segment, samt 

elementer som kan fordeles på et fornuftig grunnlag. Elementer 

som ikke fordeles består i all hovedsak av investeringer og tilhørende 

drifteinntekter, lån og tilhørende kostnader, felleseiendeler og kostnader 

tilknyttet hovedkontoret, samt eiendeler og forpliktelser ved skatt. 

 

NYE STANDARDER Og fORTOLKNINgER SOM ENDA IKKE ER VEDTATT

Et antall av nye standarder, tillegg til standarder og fortolkninger er 

ikke pliktig implementert ved regnskapsårets utgang, og er derfor 

ikke pliktig å innarbeide i konsernregnskapet per 31. desember 2007 –  

dvs., revidert IAS 23. ny IAS 1, IFRIC 11, 12, 13 og 14. Basert på de 

vurder inger som er gjort antas disse standardene og fortolknings- 

uttalelsene ikke å få vesentlig effekt for rapporterte tall.

IFRS 8 er tatt i bruk fra regnskapsåret 2007. Konsernet har tidligere 

ikke rapportert segmentinformasjon slik at dette er ny informasjon.

Konsernet har i 2007 tatt i bruk IFRS 7, revidert IAS 1, IFRIC 7, 8, 9 og 

10 uten vesentlig effekt for rapporterte tall. Kravene i IFRS 7 og  

revidert IAS 1 ha imidlertid medført nye noteopplysninger.

Så vidt vi har brakt på det rene, vil følgende nye standarder, tillegg 

til standarder og fortolkninger kunne ha betydning for senere års 

konsernregnskap:

STANDARD: IFRIC Draft Interpretation D21

PåBUDT fRA PERIODER SOM BEgYNNER På/ETTER: Ikke fastsatt 

TITTEL: Real Estate Sales 

KONSEKVENSER: Diskusjoner om grensedragning for når IAS 11 Con-

struction Contracts eller IAS 18 Revenues skal benyttes til å måle 

inntekter kan medføre at selskapet kun kan innregne inntekter fra 

kontrakter som er avsluttet/overlevert, og ikke som i dag, hvor 

inntektene måles i takt med verdiskapningen/produksjonen
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Noter konsern 

NOTE 1 Segment
Konsernet har identifisert følgende virksomhetssegmenter, som er identisk med geografiske segmenter:

Segment Norge

Boligproduksjon i Norge gjennom varemerket Block Watne. Virksomheten består i hovedsak av utvikling, salg og utbygging av bolig-

prosjekter i Norge. Boligproduksjonen skjer etter tradisjonell metode – plassbygde boliger.

Segment Sverige

Boligproduksjon i Sverige gjennom varemerkene Myresjöhus og SmålandsVillan. Virksomheten består i hovedsak av utviklig og bygging av 

boligmodeller i fabrikk for det svenske marked, samt en del utvikling, salg og utbygging av boligprosjekter i Sverige. Segmentet ble kjøpt 

med virkning fra 31. mai 2007, og inneholder følgelig kun resultattall for periodene juni til desember 2007.

Det har i 2007 ikke vært vesentlig omsetning eller andre transaksjoner mellom segmentene. 

Konsernet er organisert med segmentledelse i hvert segment som rapporterer til konsernledelsen. Konsernet er også juridisk organisert på 

samme måte. Begge segmentene har forbruker som hovedkundegruppe. Produksjonsprosessene er ulike, det samme er distribusjonskanalene.

 SEgMENT NORgE SEgMENT SVERIgE ANNET/ELIMINERINgER KONSOLIDERT

(NOK 1 000)    2007  2006    2007  2006    2007  2006    2007  2006

Eksterne driftsinntekter 1 640 860 1 528 281 931 160 0 18 913 2 572 038 1 529 194

Interne driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 0 0

Segmentresultat 301 599 252 806 97 907 0 -14 130 -7 040 385 376 245 766

Segmenteiendeler 1 672 606 1 341 307 883 541 0 2 313 123 809 051 4 869 270 2 150 358

Segmentgjeld -1 192 858 -894 420 -951 329 0 -1 022 369 -541 190 -3 166 556 -1 435 610

Investeringer 12 553 10 940 5 788 0 965 0 19 306 10 940

Avskrivinger -7 425 -5 072 -7 891 0 -43 -58 -15 359 -5 130

Resultatat fra tilknyttet selskap -104 2 860 -2 591 0 0 0 -2 695 2 860

Balanseført verdi tilknyttet selskap 5 624 5 498 63 047 0 0 0 68 671 5 498

NOTE 2 Andre driftsinntekter
KONSERN (NOK 1 000)    2007  2006 2005

Salg av driftmidler 17 111 0

Provisjoner og lignende 0 4 0

Andre inntekter 6 166 14

Sum 23 281 14
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NOTE 3 Lønnskostnader og ytelser til ansatte
KOSTNADER fØRT SOM LØNNSKOSTNADER (NOK 1 000)    2007  2006 2005

Lønn og feriepenger 387 025 240 185 21 350

Arbeidsgiveravgift 72 019 30 907 3 010

Pensjonskostnader 16 723 7 517 0

Andre lønnskostnader 29 832 18 510 0

Sum  505 598 297 119 24 360

ANTALL ANSATTE

Gjennomsnittlig antall årsverk  1 303  584 561

Pensjoner/pensjonsforpliktelser        

Pensjonsforpliktelser består av avtalefestet pensjon (AFP), kollektiv pensjonsordning (forsikret ordning) samt pensjonsforpliktelser dekket 

over drift. 

Estimatene som ligger til grunn, ble gjennomgått høsten 2007, og er vurdert som rimelige. Etter den tid har det kommet anbefaling om å 

benytte lavere diskonteringsrente (4,5%), lavere pensjonsregulering (1,75%) og lavere avkastning (5,5%). Effekten av disse endringene er 

ikke innarbeidet da de anses å være uvesentlige.

Kollektive pensjonsordninger har ved årets slutt 1 303 (637 per 31.12.2006) medlemmer, hvorav 124 (124) er pensjonister. Ved utgangen 

av regnskapsåret har 11 (15) ansatte tatt ut AFP pensjon, mens 1 (1) person får utbetalt pensjon direkte fra selskapet.

I den svenske virksomheten eksisterer det ulike pensjonsplaner som finansieres gjennom innbetalinger til pensjonsinstitutt eller til forvalter-

administrerte fond. Virksomheten har både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte planer. De innskuddsbaserte planer presenteres som en 

kostnad i resultatet når den oppstår. De ytelsesbaserte planene sikres gjennom en forsikring i Alecta. Etter en uttalelse fra regnskapsrådets 

Akutgruppe, URA 42, er dette en ytelsesbasert pensjonsplan. Virksomheten har ikke hatt tilgang til informasjon som gjør det mulig å pre-

sentere denne planen som ytelsesplan. Årsaken til dette er at Alecta ikke kan gi en oversikt over nødvendig informasjon tidsnok. Pensjons-

planen i henhold til til ITP presenteres derfor som en innskuddsbasert plan.

YTELSER TIL ANSATTE (NOK 1 000)    2007  2006 2005

Nåverdi av ikke-fondsbaserte forpliktelser 15 133 12 832 11 582

Nåverdi av fondsbaserte forpliktelser 1 609 1 327 40 610

Virkelig verdi pensjonsmidler -916 -659 -42 839

Nåverdi av netto forpliktelser 15 826 13 500 9 353

Ikke-innregnede aktuarielle gevinster og tap 2 402 1 903 0

Innregnede forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser 18 229 15 403 9 353

Forpliktelser til permisjon knyttet til ansiennitet 0 0 0

Forpliktelser til transaksjoner oppgjort i kontanter 0 0 0

Sum ytelser til ansatte 18 229 15 403 9 353

ENDRINgER I INNREgNET fORPLIKTELSE fOR YTELSESBASERTE PENSjONSfORPLIKTELSER I BALANSEN (NOK 1 000)    2007  2006 2005

Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser per 01.01 16 062 52 192 0

Estimatavvik -1 210 1 573 0

Effekt ved kjøp av datterselskap 0 0 52 192

Effekt ved overgang til innskuddsbasert ordning 0 -40 610 0

Årets innskudd -278 -3 061 0

Kostnad innregnet i resultatregnskapet 4 571 5 968 0

forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser per 31.12 19 145 16 062 52 192
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ENDRINgER I INNREgNEDE MIDLER fOR YTELSESBASERTE PENSjONSfORPLIKTELSER I BALANSEN (NOK 1 000)    2007  2006 2005

Verdi av midler for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser per 01.01 659 42 839 0

Estimatavvik 0 0 0

Effekt ved kjøp av datterselskap 0 0 42 839

Effekt ved overgang til innskuddsbasert ordning 0 -40 610 0

Årets innskudd 0 0 0

Kostnad innregnet i resultatregnskapet 257 -1 570 0

Verdi av midler for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser per 31.12 916 659 42 839

KOSTNAD INNREgNET I RESULTATREgNSKAPET (NOK 1 000)    2007  2006 2005

Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden  4 598 3 270 3 093

Kapitalkostnad av tidligere opptjente pensjoner  589 2 215 2 101

årets brutto pensjonskostnad  5 187 5 485 5 194

Forventet avkastning av pensjonsmidler  -46 -2 322 -2 214

Administrasjonskostnader  29 580 391

Periodisert arbeidsgiveravgift  729 542 789

Estimatavvik over resultatet 0 0 -4 953

Endring pensjonsforpliktelser ved avtaleendring  10 686 3 253 0

årets netto pensjonskostnad i resultatregnskapet  16 586 7 538 -793

fORUTSETNINgER VED BEREgNINg AV PENSjONSKOSTNADER    2007  2006 2005

Diskonteringsrente 4,70% 5,00% 4,50%

Lønnsregulering 4,50% 3,50% 3,30%

Pensjonsregulering 2,75% 3,00% 2,50%

G-regulering 4,25% 3,00% 2,50%

Turnover 12,50% 12,50% 10,00%

AFP-uttakstilbøyelighet 62–67 år 75,00% 75,00% 50,00%

forventet avkastning 5,75% 5,50% 5,50%

PLASSERINg AV PENSjONSMIDLER 

Eiendom 20% 16% 16%

Aksjer 21% 18% 17%

Omløpsobligasjoner/sertifikater 20% 24% 29%

Anleggsobligasjoner 34% 37% 34%

Øvrige eiendeler 5% 5% 4%

Sum finansielle eiendeler 100% 100% 100%

 
ETT PROSENT  ETT PROSENT

SENSITIVITETSANALYSE (NOK 1 000) POENg ØKNINg                              POENg REDUKSjON

Effekt på pensjonsforpliktelsen 191  -191

HISTORISK INfORMASjON (NOK 1 000)    2007  2006 2005

Nåverdi av pensjonsforpliktelser 16 742 14 159 52 192

Virkelig verdi av pensjonsmidler -916 -659 -42 839

Nåverdi av netto forpliktelse 15 826 13 500 9 353

Konsernet forventer å yte cirka NOK 16,5 millioner (MNOK 8,0) i tilskudd til pensjonsordningene i 2008.
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NOTE 4 ytelser til ledende personer
Styret

Konsernet har i 2007 betalt NOK 906 000 i styrehonorarer, se nedenfor.

REVISOR (NOK 1 000)    2007  2006 2005

Det er i kostnadsført følgende honorarer til revisor;

Ordinær revisjon 893 749 0

Rådgivning vedrørende børsintroduksjonen 0 481 0

Skatterådgivning 51 10 0

Annet 681 18 0

Sum  1 626 1 258 0

følgende godtgjørelser til ledende personer er utbetalt i 2007

    ANDRE PENSjONS STYRE  ANDRE
(NOK 1 000) STILLINg LØNN BONUS YTELSER PREMIE HONORAR LåN HONORAR

Ledergruppen

Lars Nilsen CEO 1 735 0 73 66 0 0 0

Ketil Kvalvik CFO 599 88 120 115 0 0 0

Ole Feet CEO i Block Watne AS 1 499 800 138 0 0 0 0

Mikael Olsson CEO i Prevesta AB 741 0 48 218 0 0 0 1)

Jonas Karlsson CFO i Prevesta AB 478 0 48 140 0 0 0 1)

Styret        

Harald Walther Styrets leder 0 0 0 0 270 0 524 2)3)

Hege Bømark Styrets nestleder 0 0 0 0 210 0 0 2)

Petter Neslein Styremedlem 0 0 0 0 180 0 0 2)

Brit Hagelund Ans. repr. styret 562 120 7 0 80 0 0 2)4)

Tore M. Randen Ans. repr. styret 387 0 5 0 80 0 0 2)4) 

Einar Hauge Ans. repr. styret 446 0 2 0 40 0 0 2)4) 

Bjørn S. Ask Ans. repr. styret vara 393 45 27 0 3 0 0 2)4) 

John Brattebø Ans. repr. styret vara 441 0 22 0 3 0 0 2)4) 

Øyvind Wiik Ans. repr. styret 504 104 27 0 40 0 0 2)4)  

          

Kommentarer         
 1) Gjelder for perioden 1. juni 2007 – 31. desember 2007.
2) Styrehonorar gjelder BWG Homes ASA og Block Watne AS.
3) Andre honorarer er fakturert fra egen næringsvirksomhet. Honorarregningene er godkjent av styret.
4) Ansatte representanter i styret, inkludert varamenn, er ansatt i Block Watne AS.

Lønn er inkludert feriepenger. Utbetalt bonus gjelder bonus opptjent i 2006, utbetalt i 2007. Bonus opptjent i 2007 og som utbetales i 2008 

ligger noe lavere enn for fjoråret. Andre ytelser inkludere skattepliktige ytelser som fri bil, bilgodtgjørelse, ulykkesforsikring, telefon o.s.v. 

Ledergruppen har avtaler som sikrer dem etterlønn i 12 måneder ut over 6 måneders oppsigelsestid på gitte vilkår. Utover dette er det ikke 

avtaler for ledergruppen eller styret som gir dem særskilt vederlag ved opphør eller endring av stillingen. Det foreligger bonus avtale for 

administrerende direktør i Block Watne AS for 2007. 

Konsernet har ingen forpliktelse til å gi ledergruppen, styret eller andre ansatte overskuddsdeling, opsjoner eller lignende.
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Til sammenlingning ble følgende godtgjørelse til ledende personer utbetalt i 2006

  
  

ANDRE PENSjONS STYRE  ANDRE
(NOK 1 000) STILLINg LØNN BONUS YTELSER PREMIE HONORAR LåN HONORAR

Ledergruppen

Lars Nilsen CEO 1 616 0 67 47 0 0 0 1)

Ketil Kvalvik CFO 574 0 130 87 0 0 0

Ole Feet CEO i Block Watne AS 1 172 452 130 33 0 0 0 2)

Styret        

Harald Walther Styrets leder 0 0 0 0 150 0 622 3)4)

Hege Bømark Styrets nestleder 0 0 0 0 100 0 0 3)

Petter Neslein Styremedlem 0 0 0 0 0 0 0 4)

Brit Hagelund Ans. repr. styret 544 112 9 12 60 3 0 3)5)6)

Tore M. Randen Ans. repr. styret 302 0 6 2 60 1 0 3)5)6)

Einar Hauge Ans. repr. styret 445 0 4 2 60 0 0 3)5) 

Bjørn S. Ask Ans. repr. styret vara 360 0 4 1 9 3 0 3)5)6)

John Brattebø Ans. repr. styret vara 492 0 3 3 9 3 0 3)5)6)

Øyvind Wiik Ans. repr. styret 445 99 7 13 0 3 0 5)6)

Kommentarer         
1) Lars Nilsen var CEO i Block Watne AS frem til 1. juni 2006. Beløpene er totale utbetalinger i konsernet.   
2) Ole Feet overtok som CEO i Block Watne AS fra 1. juni 2006. Frem til denne dato var han avdelingsdirektør.  

Beløpene er totale utbetalinger for hele året.
3) Styrehonorar gjelder Block Watne Gruppen ASA og Block Watne AS.
4) Andre honorarer er fakturert fra egen næringsvirksomhet. Honorarregningene er godkjent av styret.   
5) Ansatte representanter i styret, inkludert varamenn, er ansatt i Block Watne AS.     
6) Lån gjelder rentefrie aksjelån gitt ved børsintroduksjonen. Lånene betales ned over 1 år.
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NOTE 5 Overtakelse av datterforetak
Ved oppkjøpet av Prevesta AB gjennomført per 31. mai 2007, ble det gjort en foreløpig allokering av merverdier. Ved hjelp av ekstern ekspert –  

 Deloitte Financial Advisory – er det gjennomført en uavhengig identifisering og verdsetting av immaterielle eiendeler og alle individuelle 

poster i den konsoliderte balanse i Prevesta per 31. mai 2007. Analysen er gjort i henhold til relevante standarer i IFRS og spesielt IFRS 3 

Business Combination og IAS 38 Intangible Assets.

Se for øvrig note 31 hvor det er presentert proforma regnskap for 2006 og 2007 som om kjøpet var foretatt 1. januar 2006.

 
INNREgNEDE MER BOKfØRTE

NETTO EIENDELER I DET OVERTATTE SELSKAP PER 31. MAI 2007 (SEK 1 000) VERDIER VERDIER VERDIER

Goodwill 0 1 710 297 1 710 297

Varemerke 451 000 -34 443 416 557

Andre immaterielle eiendeler 5 428 0 5 428

Immaterielle eiendeler 456 428 1 675 854 2 132 282

Varige driftsmidler 75 429 0 75 429

Finansielle anleggsmidler 47 330 30 249 77 579

Ordrereserve 0 26 475 26 475

Tomter og bygg under utførelse 154 571 13 354 167 925

Varelager 51 952 0 51 952

Fordringer 186 789 0 186 789

Kontanter og bankinnskudd 22 029 0 22 029

Rentebærende lån og kreditter -482 153 0 -482 153

Andre kreditter og forpliktelser -662 976 -9 978 -672 954

Netto identifiserte eiendeler og forpliktelser 150 601 1 735 954 1 585 353

Merverdier ved overtakelse 1 735 954  

Betalt kontantvederlag 1 585 353  

Kontanter overtatt -22 029  

Netto utgående kontantstrømmer ved overtakelsen 1 563 324  

Merverdier i ordrereserve er amortisert med 1/7-del per måned fra juni til desember 2007 med NOK 22 589 tusen. Merverdier i tomter vil 

bli kostnadsført som varekost med 1/18-del per måned fra juni 2007 til november 2008. Som en del av kontantvederlaget ble det utstedt  

6 502 242 aksjer á NOK 46,30 (sluttkurs 31.05.2007) til eierne av Prevesta AB. Goodwill oppstod som en residual mellom kjøpspris og iden-

tifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet. Prevesta har i eiertiden generert et overskudd på cirka SEK 70 millioner.

NOTE 6 Skatt
SKATTEKOSTNAD INNREgNET I RESULTATET (NOK 1 000)    2007  2006 2005

Kostnad ved periodeskatt 60 148 54 183 2 432

Kostnad ved utsatt skatt 12 542 773 0

Sum skattekostnad i resultatet 72 690 54 956 2 432

 

    2007  2006 2005

Skattebeløp ført direkte mot egenkapital 6 394 0 0
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AVSTEMMINg AV EffEKTIV SKATTESATS (NOK 1 000)      2007   2006  2005

Resultat før skattekostnad    273 770  217 708  10 325

Skatt basert på gjeldene skattesats   28,0% 76 656 28,0% 60 958 28,0% 2 891

Effekt av ikke fradragsberettigede kostnader   0,1% 178 0,1% 226 0,0% 0

Effekt av fradragberettige kostnader ført mot EK   0,0% 0 -2,7% -5 783 0,0% 0

Effekt av innregning av tidligere uutnyttede skattemessige underskudd -1,5% -4 120 0,0% 10 0,0% 0

Effekt av skattefrie inntekter   0,0% 7 -0,4% -874 0,0% 0

Andre justeringer   0,0% -31 0,2% 418 -4,4% -459

Sum   26,6% 72 690 25,2% 54 956 23,6% 2 432

INNREgNEDE fORPLIKTELSER VED UTSATT SKATT (NOK 1 000)    2007  2006 2005

Prosjektreserve 294 962 132 239 118 709

Kundefordringer 509 77 -2 410

Gevinst- og tapskonto -220 -275 -343

Netto pensjonsforpliktelser -18 229 -15 403 -9 353

Varelager 7 652 0 0

Anleggsmidler 17 813 256 -4 948

Andre avsetninger -45 565 -70 566 -77 353

Finansielle eiendeler vurdert til markedsverdi 6 005 0 0

Underskudd til fremføring -12 498 0 0

Varemerke 477 199 125 000 125 000

Merverdi finansielle anleggsmidler 25 576 0 0

Merverdi i tomter 55 953 59 247 78 558

Grunnlag utsatt skatt 809 157 230 622 227 860

Utsatt skatt 28% 226 564 64 574 63 801

Endring 161 990 773 0

Endret utsatt skatt ved kjøp 149 448 0 63 801

Netto endring i utsatt skatt i året 12 542 773 63 801

Konsernet har i tillegg skattemessig underskudd til fremføring i utenlandske datterselskap på cirka NOK 7 255 tusen. Utsatte skatte-

fordeler ved dette underskudd er ikke innregnet, da det ikke vurderes som sannsynlig at fremtidige skattemessige overskudd vil oppstå slik 

at konsernet får utnyttet skattefordelene.

Konsernet har i 2007 innregnet NOK 12 498 tusen i skattemessig underskudd som kan utnyttes i 2008.

  SALDO  MOT   SALDO  MOT   SALDO
ENDRINgER I MIDLERTIDIgE fORSKjELLER (NOK 1 000)  01.01.06 RESULTATET KjØPT 01.01.07 RESULTATET KjØPT 31.12.07

Prosjektreserve  118 709 13 530 0 132 239 46 534 116 189 294 962

Kundefordringer  -2 410 2 487 0 77 432 0 509

Gevinst- og tapskonto  -343 68 0 -275 55 0 -220

Netto pensjonsforpliktelser  -9 353 -6 050 0 -15 403 -2 826 0 -18 229

Varelager  0 0 0 0 794 6 858 7 652

Anleggsmidler  -4 948 5 204 0 256 2 896 14 661 17 813

Andre avsetninger  -77 353 6 787 0 -70 566 19 257 5 744 -45 565

Fin. instrumenter vurdert til markedsverdi  0 0 0 0 6 005 0 6 005

Underskudd til fremføring  0 0 0 0 -12 498 0 -12 498

Varemerke  125 000 0 0 125 000 0 352 199 477 199

Merverdi i finansielle eiendeler  0 0 0 0 -850 26 426 25 576

Merverdi i tomter  78 558 -19 311 0 59 247 -14 960 11 666 55 953

Sum  227 860 2 715 0 230 575 44 839 533 743 809 157
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NOTE 7 Resultat per aksje
Basisresultat per aksje

Basisresultat per aksje per 31. desember 2007 er basert på resultatet som henføres til ordinære aksjer på NOK 201 080 tusen (2006:  

TNOK 162 752), og vektet gjennomsnitt antall aksjer gjennom 2007 på 58 619 233 (2006: 43 958 904), beregnet som følger.

RESULTAT SOM HENfØRES TIL ORDINæRE AKSjER (NOK 1 000)     2007  2006

Periodens resultat  201 080 162 752

Veid gjennom antall ordinære aksjer (antall 1 000 aksjer)  

Utstedte ordinære aksjer per 01.01  43 959 40 000

Effekt av aksjer utstedt ved emisjon  14 660 3 959

Veid gjennomsnitt antall ordinære aksjer per 31.12  58 619 43 959

  

Det er ingen utvanningseffekter i selskapet  

     2007  2006

Basis resultat per aksje, vektet (NOK)   3,43   3,70

NOTE 8 Transaksjoner med nærstående
Nærstående selskap er selskap hvor konsernsjef Lars Nilsen gjennom sine investeringsselskap er majoritetseier. Dette gjelder Lani  

Development AS og Waterguard Intl. AS

Lani Development AS har ytt to ansvarlige lån til datterselskapet Block Watne AS på til sammen NOK 95 millioner. Lånene forrentes med en 

rente sats som skal ligge 1 prosentpoeng over beste plasseringsrente i markedet. For 2007 utgjør betalte renter NOK 4 816 tusen (2006:  

TNOK 3 812).

Waterguard Intl. AS selger vannsikringssystemer til datterselskapet Block Watne AS. Dette salget går via grossist og skjer til markeds-

messige priser.

Waterguard Intl. AS leide lokaler og visse administrative tjenester fra Block Watne AS. For 2007 utgjorde dette NOK 115 tusen (2006:  

TNOK 115).

NOTE 9 Immaterielle eiendeler
Goodwill og varemerke ble etablert i forbindelse med morselskapets kjøp av alle aksjene i Block Watne AS og Hetlandhus AS i 2005 samt 

Prevesta i 2007. Goodwill avskrives ikke, men testes årlig på verdifall. Er det indikasjoner på verdifall, vil bokført verdi nedskrives.

Varemerke avskrives ikke da det anses å ha uendelig økonomisk levetid. Konsernets varemerker Block Watne og Myresjöhus har eksistert 

i mer enn 80 år, SmålandsVillan i mer enn 10 år og Hetlandhus i mer enn 15 år. Virksomheten vil også i fremtiden drives under disse vare-

merkene. I tillegg har varemerkene under en lang periode generert positive kontantstrømmer. Varemerkene vil testes årlig for verdifall. 

Nedskrivninger vil gjøres dersom bokført verdi overstiger gjenvinningsverdi.
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ANDRE

  

      
IMMATERIELLE

  

(NOK 1 000)    gOODWILL  VAREMERKE EIENDELER    2007  2006

Per 01.01

Anskaffelseskost    700 882 125 000 467 826 349 826 349

Akkumulerte avskrivninger    0 0 253 253 145

Balanseført verdi 01.01    700 882 125 000 214 826 096 826 204

     

Bokført verdi 01.01    700 882 125 000 214 826 096 826 204

Omregningsdifferanser    0 0 0 0 0

Tilgang i året *    1 446 056 352 199 4 589 1 802 844 0

Annen tilgang    0  567 567 0

Avgang i året    0 0 18 18 0

Nedskrivning i året    0 0 192 192 108

Bokført verdi 31.12    2 146 938 477 199 4 593 2 629 297 826 096

     

Per 31.12     

Anskaffelseskost    2 146 938 477 199 5 605 2 629 742 826 349

Akkumulerte avskrivninger    0 0 445 445 253

Balanseført verdi 31.12    2 146 938 477 199 5 160 2 629 297 826 096

     

* TILgANg VED KjØP AV DATTERSELSKAPER          2007  2006

Historisk anskaffelseskost, immaterielle eiendeler       386 300 0

Historisk akkumulerte avskrivninger, immaterielle eiendeler       391  0

Bokført verdi, kjøpte immaterielle eiendeler       385 910 0

Etablert goodwill og varemerke ved kjøpet       1 416 934 0

Netto tilgang        1 802 844 0

Andre immaterielle eiendeler avskrives over 3–5 år. 

Testing for verdifall for kontantgenererende enheter som omfatter goodwill

fØLgENDE ENHETER HAR VESENTLIg BALANSEfØRT VERDI På gOODWILL     2007  2006

Block Watne AS – Boligutvikling og bygging i Norge  700 882 700 882

Prevesta AB  1 446 056 0

Sum  2 146 938 700 882

Gjenvinnbart beløp for de kontantgenererende enhetene er basert på beregning av bruksverdi. Beregningene er baseret på budsjetter 

og estimater på fremtidige kontantstrømmer for ordinær drift og investering, basert på faktiske driftsresultater og 3 årige prognoser. 

Kontant strømmer for en videre uendelig tidshorisont er utledet ved å forutsette en årlig vekst på 2 prosent vedrørende Prevesta og 2,5 

prosent Block Watne. Vekstraten tilsvarer gjennomsnittlig langsiktig vekstrate for bransjen i de to landene. Ved neddiskontering av prosjek-

terte kontantstrømmer er benyttet et vektet avkastningskrav til totalkapitalen på 7,72 prosent for Prevesta og 8,28 prosent for Block 

Watne. Årsaken til ulike avkastningskrav er ulik markedsrente.

Beregningen tilsier at det er ikke er behov for nedskrivning for verdifall.

Sensitivitetsanalyse

En økning av diskonteringsrenten med 1 prosentpoeng ville ikke medføre behov for nedskriving for verdifall. En 10 prosent reduksjon i 

fremtidige kontantstrømmer ville ikke medføre behov for nedskriving for verdifall.
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NOTE 10 Maskiner og eiendommer
     

 KONTOR    
 MASKINER UTSTYR

  

(NOK 1 000)    EIENDOM UTSTYR INVENTAR    2007  2006

Per 01.01       

Anskaffelseskost    15 702 22 220 19 590 57 511 46 772

Akkumulerte avskrivninger    1 126 11 243 14 264 26 633 21 611

Balanseført verdi 01.01    14 576 10 977 5 325 30 878 25 162

       

Bokført verdi 01.01    14 576 10 977 5 325 30 878 25 162

Omregningsdifferanser    -18 406 6 394 -67

Tilgang i året*    2 246 53 975 1 799 58 021 10 942

Annen tilgang    820 14 700 3 220 18 740 0

Avgang i året    0 222 0 222 136

Avskrivninger i året    506 11 221 3 134 14 861 5 023

Bokført verdi 31.12    17 119 68 615 7 216 92 949 30 878

       

Per 31.12       

Anskaffelseskost    18 751 91 078 24 615 134 444 57 511

Akkumulerte avskrivninger    1 632 22 464 17 399 41 494 26 633

Balanseført verdi 31.12    17 119 68 615 7 216 92 949 30 878

Prosjekter i arbeid    0 5 366 0 5 366 0

Balanseført verdi 31.12    17 119 73 981 7 216 98 315 0

       

Avskrivningstiden for konsernet    20–50 år 5–7 år 3–7 år

       

Det gjennomføres lineære avskrivninger over eiendelenes forventede levetid. Konsernet benytter seg av komponentavskrivning hvilket 

innebærer at det er komponentenes nytteperiode som legges til grunn for avskrivningstiden.     

* TILgANg VED KjØP AV DATTERSELSKAPER      2007  2006

Historisk anskaffelseskost, driftsmidler  180 282 0

Historisk akkumulerte avskrivninger driftsmidler  122 261 0

Netto tilgang   58 021 0
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NOTE 11 Tilknyttede selskap 

  fORRETNINgS AKSjE EIER/EIER ANDEL EK ANDEL RES. ANDEL EK ANDEL RES.
(NOK 1 000)  KONTOR KAPITAL ANDEL 31.12.07    2007  31.12.06 2006

Tilknyttede selskap

Smeheia Utb AS  Sandnes 2 000 40% 1403 36 1367 1 367

Hetlandsgården AS  Sandnes 200 50% 194 1 194 94

Lunde Utb AS  Sandnes 1 500 40% 922 17 905 305

A4 Bogafjell AS  Sandnes 200 50% 72 169 290 40

Buggeland Utb AS  Sandnes 1 500 33% 574 -28 649 141

Trøåsen Utb AS  Trondheim 200 50% -210 -59 -1 -111

Skadberg Utb AS  Sandnes 900 20% 478 -135 1413 1 233

Eivindsholen AS  Sandnes 1 000 30% 195 -105 0 0

GAR-BO  Sverige 2 500 34% 63 068 -2 590 0 0

Sum tilknyttede selskap     66 696 2 694 4 817 3 069

        

Andre selskap        

Jåsund Utb AS  Sola 1 000 18% 890 0 681 -209

Sørbø Hove AS  Sandnes 2 000 16% 1 105 0 0 0

Totalt     68 691 2 694 5 498 2 860

Tilknyttede selskaper hvor konsernet har eierandel på 20–50 prosent er vurdert etter egenkapitalmetoden, og andel av resultatet er inn-

regnet i konsernets resultat. Konsernets andel av egenkapitalen i selskapene er innregnet som eiendel i konsernet. Andre selskaper hvor 

konsernet har eierandel under 20 prosent er vurdert etter de generelle vurderingsreglene (kostmetoden).    

Sammendrag av finansiell informasjon for tilknyttede selskap – 100 prosent.     

  
fORRETNINgS

   
EgEN  DRIfTS åRS

(NOK 1 000)  KONTOR  EIENDELER KAPITAL gjELD INNTEKTER RESULTAT

Smeheia Utb AS  Sandnes  3 578 3 508 70 0 91

Hetlandsgården AS  Sandnes  800 389 411 0 2

Lunde Utb AS  Sandnes  2 526 2 306 220 0 43

A4 Bogafjell AS  Sandnes  217 145 72 93 -135

Buggeland Utb AS  Sandnes  38 317 1 723 36 594 0 -86

Trøåsen Utb AS  Trondheim  1 288 -419 1 707 0 -117

Skadberg Utb AS  Sandnes  8 669 2 390 6 279 0 -675

Eivindsholen AS  Sandnes  48 497 651 47 845 0 -349

GAR-BO  Sverige   713 709  132 876 580 833 93 679 21 882

Totalt    817 601 143 569 674 031 93 772 20 656
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NOTE 12 Finansielle instrumenter
Konsernet har inngått rentesikringsavtaler på NOK 250 000 tusen og SEK 450 000 tusen. Avtalene tilfredsstiller ikke vilkårene for sikrings-

bokføring etter IAS 39, og er regnskapsført til virkelig verdi på balansedagen. Endringer i virkelig verdi regnskapsføres over resultatet.

 HANDELS   START fORfALLS RENTE  MARKEDSV. MARKEDSV.
PRODUKT DATO  HOVEDSTOL  DATO DATO SATS 31.12.07 31.12.06

Threshold Swap Ap. 17.01.06  100 000 TNOK 06.03.06 07.03.11 3,62% 3 518 3 100

Extendable Interr. Swap 24.04.06  150 000 TNOK 05.09.06 03.06.08 3,10% 2 044 3 273

Renteswap 29.05.07  150 000  TSEK 30.11.07 30.05.12 4,58% 46 0

Extendable Interr. Swap 29.05.07  150 000  TSEK 30.11.07 31.05.10 4,33% -251 0

Renteswap 29.05.07  150 000  TSEK 30.11.07 30.05.17 4,67% 647 0

       6 005 6 373

Markedsverdi er beregnet ut fra midtpunktet på den relevante rentekurven, og er bekreftet av finansinstitusjonen som er avtalemotpart.

Estimater på nominelle utbetalinger over gjenværende løpetid på rentesikringene forutsatt uendret rentenivå

   2008 2009 2010 2011 2012 2013>

TNOK    2 751  566 566 566 0 0

TSEK   849 808 714 620 336 234

finansiell risiko

Kredittrisiko      

Kredittrisiko søkes begrenset ved at kundene fremlegger finansieringsbevis og ved at boligene skal være betalt før overlevering.

Balanseført verdi av finansielle eiendeler representerer maksimal kreditteksponering. På balansedagen var dette   

   

(NOK 1 000)      NOTE    2007  2006

Utlån og fordringer 13,15,27  588 803  348 297

Kontanter og kontantekvivalenter 16 82 507 86 216

Renteswaper benyttet som sikring 12  6 005   6 373 

Sum   677 315   440 886 

Kredittrisikoen ansees å være lik i alle konsernets segmenter.

Renterisiko      

Endringer i rentenivået representerer både en markedsrisiko gjennom innvirkningen på etterspørselen etter boliger og en kostnadsrisiko 

knyttet til rentene på selskapets lån og driftskreditter. Lån og driftskreditter er avtalt med flytende rente. Konsernet har inngått rente-

sikringsavtaler på NOK 250 000 tusen og SEK 450 000 tusen som vist over. Sikring er derved gjort for cirka 50 prosent av konsernets 

pantelån og cirka 39 prosent av netto rentebærende gjeld. Finanskostnadene utgjør cirka 2,8 prosent av konsernets omsetning, og repre-

senterer dermed et meget beskjedent kostnadselement.



58
59

Valutarisiko

Konsernets investering i det svenske datterselskapet Prevesta er i vesentlig grad sikret ved banklån i SEK, slik at valutarisikoen knyttet til 

datterselskapets nettoeiendeler reduseres. For øvrig er konsernet i liten grad eksponert mot direkte valutarisiko. Datterselskapene i Polen 

og Tyskland er ikke av vesentlig omfang. Bare en beskjeden del av selskapets innkjøp skjer direkte fra utlandet, og slike innkjøp valuta-

sikres ved at avtaler inngås i NOK. Indirekte kan selskapet være utsatt for valutarisiko knyttet til innkjøp av varer og tjenester fra under-

leverandører, men denne risiko ansees ikke å være av nevneverdig betydning.

   NOTE      2007   2006

VALUTARISIKO    TNOK TSEK  TPLN TNOK TPLN

Kundefordringer   13,15,27 421 283 198 131 77 348 284 50

Andre fordringer   13 17 321 23 786 56 15 440 34

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner   19,27 -506 500 -890 000 0 -507 700 0

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner   21,27 -310 606 -47 021 0 -104 545 0

Leverandørgjeld    -219 241 -228 465 -46 -131 097 -16

Brutto balanse eksponering    597 743 943 569 87 -379 618 68

     gjENNOMSNITTSKURS  BALANSEDAgENS KURS 

RELEVANTE VALUTAKURSER gjENNOM åRET        2007  2006    2007  2006

SEK     86,87 87,02 84,55 91,12

PLN     2,12 2,07 2,22 2,15

Likviditetsrisiko

Med det nåværende aktivitetsnivå er selskapets likviditet god. Tilfredsstillende inntjening, kundenes betalingsvilkår og gode rammer for 

driftskreditter bidrar til dette. Ved et vesentlig fall i aktivitetsnivået kan forfall på selskapets tomteforpliktelser medføre forholdsmessig 

høyere trekk på konsernets kredittrammer enn hva tilfellet er i dag. Redusert inntjening kan også medføre svekket likviditet. Selskapet  

har imidlertid en betydelig likviditetsreserve, slik at man med gode varslingssystemer vil ha tid til å gjennomføre nødvendige omstillinger. 

Per i dag har konsernet ingen indikasjoner på at del vil kunne oppstå behov for slike omstillinger.

Kapitalforvaltning

Styret har uttalt mål at 50–70 prosent av resultat etter skatt skal utbetales i utbytte. Konsernets bankforbindelse har covenance krav til 

konsernet som er etterlevd for 2007.
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NOTE 13 Finansielle eiendeler
(NOK 1 000)          2007  2006

Lån til tilknyttede selskaper       5 321 5 321

Andre fordringer, langsiktige   

Langsiktig lån til kunder  229 15

Lån til ansatte  0 337

Sum andre fordringer, langsiktige  229 352

Andre fordringer, kortsiktige

Forskuddbetalte kostnader/opptjente inntekter  24 857 10 128

Forskudd til tomteeiere  4 650 4 650

Fylkesskattesjefen  6 389 0

Andre fordringer  1 535 662

Sum andre fordringer, kortsiktige  37 432 15 440

Finansielle eiendeler er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi. Det er foretatt vurdering for å vurdere eventuelle verdifall, spesielt 

med hensyn til debitorenes betalingsdyktighet. For 2007 er det ikke foretatt nedskrivning.

Aldersfordeling kundefordringer

        2007   2006

KUNDEfORDRINgER (NOK 1 000)     BRUTTO VERDIfALL BRUTTO VERDIfALL

Ikke forfalt     346 088  1 064  220 896 0

0–30 dager     118 904 0 45 139 0

31–120 dager     120 999  648 82 249 0

Mer enn 1 år     10 483  5 960 0 0

Totalt     596 475  7 672 348 284 0

ENDRINg På AVSETNINgSKONTO fOR VERDIfALL KNYTTET TIL KUNDEfORDRINgER (NOK 1 000)     2007  2006

Ved periodens begynnelse  0 0

Innregnet ved kjøp av virksomhet   1 283  0

Innregnet tap verdifall   37  0

Ved periodens utgang   1 321  0

Verdifallet er knyttet til den svenske virksomheten som ble kjøpt opp 31. mai 2007. Se for øvrig note 5 samt omtale i prinsippnoten om 

kundefordringer.

Sensitivitetsanalyse

En vesentlig del av virksomheten drives i Sverige, jmf. note 1 segment. Selskapet er således eksponert for valutarisiko under konsolideringen 

av konsernet. 10 prosent endring i valutakurs av den norske kronen mot den svenske kronen vil øke/redusere egenkapitalen med NOK 18 

millioner. En endring av gjennomsnittlig valutakurs på +/-10 prosent vil øke/redusere resultatet med NOK 3,1 millioner.
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NOTE 14 Tomter og prosjekter under utførelse
(NOK 1 000)     2007  2006

Bygg under utførelse  369 892 111 521

Tomter  925 540 705 529

Andre varer  55 213 0

Eiendeler for salg  4 687 8 850

  1 355 331 825 900

BYgg UNDER UTfØRELSE (NOK 1 000)     2007  2006

Inntektsført på ikke overleverte boliger  1 228 110 475 420

Kostnader på ikke overleverte boliger  -906 181 -346 758

Bidrag på ikke overleverte boliger  321 929 128 662

gjenværende produksjon i tapsprosjekter  0 575

Opptjente, ikke fakturerte inntekter inkludert i kundefordringer  61 078 67 973

forskuddsfakturerte inntekter inkludert i kortsiktig gjeld  52 412 47 935

NOTE 15 Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi. Av konsernets kundefordringer på NOK 589 millioner (2006: MNOK 348),  

gjelder NOK 91 millioner (2006: MNOK 68) tidsavgrensing inntekter og NOK 147 millioner (2006: MNOK 162)  fakturering der kunder har 

Husbankfinansiering. Av de resterende kundefordringer på NOK 351 millioner (2006: MNOK 118) er det i svært beskjeden grad omtvistede 

beløp. Alle fordringer er gjenn omgått. Der tilbakeholdelse enten gjelder reklamasjoner eller man forventer tap, er det gjort avsetning under 

annen kortsiktig gjeld.

Konsernet her ikke fordringer der betaling er utsatt på grunn av betingelser i kontraktene, og ingen kundefordringer har forfall senere enn 

ett år frem i tid. 

(NOK 1 000)     2007  2006

Konstaterte tap på kundefordringer  -877 -118

Innkommet på tidligere avskrevne fordringer  59 117

Netto tap  818 -1

NOTE 16 Likvide midler
(NOK 1 000)     2007  2006

Kontanter og bankinnskudd  82 507 86 216

Herav bundet for skattetrekk  7 943 6 987

Konsernet har utrukne kassekreditt og valautalån på til sammen NOK 74 794 tusen. I tillegg kan konsernet trekke på innvilgede bygge- og 

tomte lån på cirka NOK 188 000 tusen.
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NOTE 17 Antall aksjer – aksjonærer
De største aksjonærene i BWG Homes ASA per 31. desember 2007.

AKSjONæR  AKSjER % AV TOTAL

Lani Industrier AS  20 210 000 30,62%

Lani Development AS  3 448 000 5,22%

Pareto Aksje Norge  3 339 800 5,06%

Bank of New york, Brussels Branch, S/A Alpine  2 331 200 3,53%

Vital Forsikring ASA  2 093 041 3,17%

Industri Kapital 2004, II  1 668 457 2,53%

Industri Kapital 2004, III  1 525 183 2,31%

Bank of New york, Brussels Branch, S/A Equity  1 451 349 2,20%

Pareto Aktiv  1 424 300 2,16%

Industri Kapital 2004, I  1 382 067 2,09%

Verdipapirfond Odin Norge  1 313 800 1,99%

Verdipapirfond Odin Norden  1 275 500 1,93%

UBS AG, London Branch (Nom)  1 262 644 1,91%

DnB NOR Norge (IV) VPF  1 247 551 1,89%

Folketrygdfondet  1 205 800 1,83%

Morgan Stanley & Co. Inc (Nom)  1 117 536 1,69%

Citybank Intl. Plc. Lux branch (Nom)  1 007 197 1,53%

State Street Bank and Trust co. (Nom)  991 851 1,50%

Industri Kapital 2004, IV  985 211 1,49%

BNP Paribas Secs Services Paris (Nom)  961 400 1,46%

Sum 20 største  50 241 887 76,12%

Andre  15 758 113 23,88%

Totalt  66 000 000 100,00%

Totalt antall aksjonærer   725

Aksjenes pålydende   NOK 1,00

Aksjer eid av ledende personer per 31. desember 2007

Ledergruppen i BWg Homes ASA

Lars Nilsen CEO 23 958 000*)

Ketil Kvalvik CFO 10 000

Ole Feet CEO i Block Watne AS 15 400

Mikael Olsson CEO i Prevesta AB 116 279

Jonas Karlsson CFO i Prevesta AB 93 023

Styret  

Harald Walther Styrets leder 39 000*)

Hege Bømark Styrets nestleder 0

Eva Eriksson Styremedlem 0

Petter Neslein Styremedlem 110 000*)

Brit Hagelund Styremedlem, ansattes repr. 400

Tore Morten Randen Styremedlem, ansattes repr. 200

Øyvind Wiik Styremedlem, ansattes repr. 400
* Inkludert aksjer eid av nærstående personer og/eller selskap
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NOTE 18 Egenkapital 
   

 AKSjE OVERKURS OMREgNINgS OPPTjENT SUM
AVSTEMMINg AV ENDRINgER I EgENKAPITALEN (NOK 1 000)    KAPITAL fOND DIffERANSE EgENKAPITAL EgENKAPITAL

Balanse 01.01.2006    8 000 391 984 0 7 979 407 963

Sum innregnet inntekt og kostnad    0 0 133 162 752 162 885

Emisjon netto    1 000 142 900 0 0 143 900

Balanse 31.12.2006    9 000 534 884 133 170 731 714 748

Emisjon    4 200 955 646 0 0 959 846

Emisjonskostnader    0 -22 834 0 0 -22 834

Fondsemisjon    52 800 -52 800 0 0 0

Utbytte    0 0 0 -112 500 0

Sum innregnet inntekt og kostnad    0 0 -37 626 201 080 163 454

Balanse 31.12.2007    66 000 1 414 896 37 493 259 311 1 702 714

       

AKSjEKAPITAL Og OVERKURS (NOK 1 000)          2007  2006

Utstedt per 01.01       543 884 399 984

Utstedt mot kontanter ved emisjon       937 012 143 900

Utstedt per 31.12, fullt innbetalt       1 480 896 543 884

Per 31. desember 2007 besto registrert aksjekapital av 66 000 000 ordinære aksjer (31. desember 2006: 45 000 000). Aksjene har et 

pålydende på NOK 1. Innehaverne av ordinære aksjer er berettiget til å motta besluttet utbytte og har en stemme per aksje på konsernets 

generalfor samling. Alle aksjer gir like rettigheter til netto eiendeler.

Omregningsdifferanser      

Omregningsdifferanser består av alle valutadifferanser fremkommet ved omregning av forpliktelser som sikrer konsernets netto invester-

inger i utenlandske datterselskap.

Utbytte      

Følgende utbytte ble foreslått av styret etter balansedagen: NOK 2,00 per ordinære aksje (2006: NOK 2,50 ). Det er ikke avsatt for foreslått 

utbytte, og det har ingen skattemessige konsekvenser. Se note 26.

NOTE 19 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
(NOK 1 000)          2007  2006

Pantelån

NOK 499 000        499 000 499 000

NOK 7 500        7 500 8 700

SEK 890 000 (omregnet til NOK)       752 495 0

Sum       1 258 995 507 700

Rentesats per 31.12

Norsk virksomhet        6,53% 3,70% 

Svensk virksomhet       5,79% IA

AVDRAg    2008 2009 2010 2011 2012

TNOK    1 200 40 200 461 200 1 200 1 200

TSEK    0 0 0 0 890 000

Selskapets pantelån er gitt med pant i selskapets aksjer i datterselskaper. Lånet har flytende rente (3-måneders NIBOR + tillegg). Se note 

12 vedrørende rentesikring. I tillegg er det i konsernet et mindre pantelån med pant i næringsbygg. 
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NOTE 20 Ansvarlig lån  
(NOK 1 000)     2007  2006

Ansvarlige lån  95 000 95 000

Rentesats per 31.12  5,50% 4,50%

Datterselskapet Block Watne AS er gitt to ansvarlige lån av Lani Development AS. Lånene er på henholdsvis NOK 65 millioner og NOK 

30 millioner. Lånene avdras ikke, men kan sies opp med 12 måneders varsel. Lånene forrentes årlig etter beste plasseringsrente pluss  

1 prosentpoeng. Lånet forfaller i sin helhet 30. juni 2008.

NOTE 21 Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner  
    

(NOK 1 000)     2007  2006

Kassekreditt    39 756  0

Bygge- og tomtelån  310 606 104 545

Sum kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner  350 362 104 545

Rentesats per 31.12  6,15% 3,70%

       

Bygge- og tomtelån er lån gitt mot sikkerhet i prosjekter og tomter. Det vises til note 27 som omhandler bokført verdi av pantesikkerhet. 

NOTE 22 Garantiavsetninger
(NOK 1 000)     2007  2006

Garantiavsetning beregnet  56 113 43 430

Garantiavsetninger spesielle prosjekter  4 808 18 337

Sum garantiavsetninger  60 921 61 767

       

Med utgangspunkt i bokførte garanti- og reklamasjonskostnader de siste fem år, og en estimert tidsmessig fordeling av disse over fem 

år (garantitiden i henhold til bustadsoppføringslova), gjøres det en kvalifisert beregning av garantiforpliktelsen med basis i siste års  

om setning. I tillegg gjøres det en konkret vurdering om det er behov for særlige avsetninger knyttet til større reklamasjonssaker.

     2007  2006

Garantiavsetning 01.01  61 767 69 504

Benyttet i løpet av året  -33 872 -18 027

Reversert i løpet av året  0 0

Avsatt i løpet av året   33 026 10 290

garantiavsetning 31.12  60 921 61 767
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NOTE 23 Tomteforpliktelser 
Tomteforpliktelser er avtaler med grunneiere som medfører en forpliktelse for konsernet til utbetaling. Forpliktelsen er ikke rentebærende, 

men kan i enkelte tilfeller innebære en justering i henhold til konsumprisindeksen. 

Tidligere år har man medtatt avtaler om tomtegrunn som ikke var regulert til boligformål i balansen. Etter en nøye gjennomgang finner 

man at dette ikke kan balanseføres, se note 14.       

       

Dersom kommunen godkjenner regulering av områdene, vil konsernets eiendomsverdier og forpliktelser øke med til sammen NOK 311  

millioner (2006: MNOK 153,2). Det anses som overveiende sannsynlig at kommunene godkjenner reguleringen.

(NOK 1 000)     2007  2006

Tomteforpliktelser  424 283 259 982

Sum garantiavsetninger  424 283 259 982

NOTE 24 Skyldig offentlige avgifter 
(NOK 1 000)     2007  2006

Skatte-, påleggs- og bidragstrekk  19 207 9 923

Arbeidsgiveravgift  26 107 9 543

Merverdiavgift  895 11 584

Sum  46 210 31 050

NOTE 25 Annen kortsiktig gjeld
(NOK 1 000)     2007  2006

Påløpte lønninger, feriepenger mv.  84 393 49 655

Påløpte rentekostnader  4 713 130

Garantiavsetning  24 291 61 767

Tidsavgrensinger  754 12 698

Innbetalt kundeforskudd  96 342 47 936

Annen kortsiktig gjeld  78 009 81

Sum  288 502 172 266
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NOTE 26 Utbytte
I 2007 er det utbetalt utbytte på NOK 2,50 per aksje, til sammen NOK 112,5 millioner. I 2008 er det foreslått å utbetale utbytte på NOK 

2,- per aksje, til sammen NOK 132 000 millioner. Dette er avsatt i morselskapets balanse per 31. desember 2007.  

  

Etter IFRS regnskapsføres dette først når generalforsamlingen har besluttet utbyttet. Denne er planlagt avholdt 21. mai 2008.

NOTE 27 Pantstillelser og garantiansvar 
BOKfØRT VERDI AV SELSKAPETS gjELD SIKRET VED PANT I EIENDELER (NOK 1 000)     2007  2006

Bygge- og tomtegjeld  310 606 104 545

Kassekreditt  39 756 0

Pantelån  506 500 507 700

Sum  856 862 612 245

    

   

BOKfØRT VERDI AV EIENDELER SOM ER STILLET SOM SIKKERHET fOR gjELD (NOK 1 000)     2007  2006

Aksjer  1 550 115 0

Kundefordringer  104 168 100 000

Tomter og bygg under utførelse  1 039 314 825 900

Varige driftsmidler  26 530 15 049

Sum  2 720 127 940 949

Flere mindre prosjekter er, i deler av eller i hele byggeprosessen, ikke pantsatt som sikkerhet for gjeld. Av bokført verdi på NOK 1 355  

millioner i tomter og bygg under utførelse, er NOK 424 millioner tomteforpliktelse (kortsiktig gjeld).

gARANTISTILLELSER (NOK 1 000)     2007  2006

Garanti for forskuddsinnbetaling  848 951 939 750

Kontraktsgarantier for byggeprosjekter  133 396 130 749

Andre garantier  244 954 41 514

Sum  1 227 301 1 112 013
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NOTE 28 Leieforpliktelser
Konsernet har en rekke operasjonelle leieavtaler som gjelder kontor og lager. Leielavtalene har variabel leietid, men har i hovedsak en gjen-

værende leietid mellom 3 til 8 år med mulighet til forlengelse. Ingen leieavtaler har betingelser om variabel leie. 

Videre har konsernet operasjonelle leieavtaler for biler og driftsløsøre. Disse utløper i perioden 2008–2010. Konsernet har ikke finansielle 

leievavtaler.     

     

åRLIg LEIEBELØP AV IKKE BALANSEfØRTE DRIfTSMIDLER (NOK 1 000)     2007  2006

Biler, driftsløsøre  4 326 2 705

Husleie  28 274 9 751

Sum  32 600 12 456

Leiebeløpene er kostnadsført som annen driftskostnad. For de nærmeste år vil årlige leiebeløp ligge på samme nivå som 2007.

NOTE 29 Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstilling er satt opp etter den indirekte modell.

ENDRINg I ANDRE TIDSAVgRENSINgSPOSTER SPESIfISERT (NOK 1 000)     2007  2006

Endring i andre fordringer  -2 338 3 782

Endring i skyldig offentlige avgifter  15 159 9 402

Endring i andre kortsiktige gjeldsposter  20 991 -15 724

Sum  33 812 -2 540

NOTE 30 Konsernstruktur
Konsernet består av følgende enheter

MORSELSKAP
  

 ORg.NR fORRETNINgSADRESSE
   

 

BWG Homes ASA   988 737 798 Oslo, Norge   

   
   ANTALL  EgENKAPITAL

DATTERSELSKAP   ORg.NR fORRETNINgSADRESSE  AKSjER EIERANDEL 31.12.07

Hetlandhus AS   986 157 913 Oslo, Norge  100 100% 114

Block Watne AS   986 757 954 Oslo, Norge  4 000 000 100% 479 748

Norpartner Sp.z.o.o.    - - - Opole, Polen  3 676 000 100% 895

BWG Homes AB   556723-6087 Vetlanda, Sverige   1 100 000  100% 582 944

Prevesta AB   556678-4145 Vetlanda, Sverige   698 990  100% 167 995

Myresjöhus AB   556031-7702 Vetlanda, Sverige   300 000  100% -103 119

Myresjö Mark AB   556070-7464 Vetlanda, Sverige   10 000  100% 1 556

SmålandsVillan AB   556210-9651 Vetlanda, Sverige   2 500  100% -7 675

Myresjøhus AS *   973 344 956 Oslo, Norge   5 000  100% -4 085

Myresjö Deutschland GmbH *    - - - Berlin, Tyskland   1  100% 0

Nordiska Trähus AB *   556120-9189 Vetlanda, Sverige   20 000  100% 2 114
* Selskapene er for tiden uten aktivitet.
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NOTE 31 Proforma regnskap 2007 og 2006 – urevidert
Proformatall for 2007 og 2006 er utarbeidet som om Prevesta ble kjøpt per 1. januar 2006. Tallene er ikke revidert.

PROfORMA KONSOLIDERT RESULTATREgNSKAP BWg HOMES ASA (NOK 1 000)     2007  2006

Salgsinntekt  3 272 324 3 058 320

Andre inntekter  23 281

Sum inntekter  3 272 346 3 058 601

Varekostnad  1 943 185 1 890 528

Lønns- og personalkostnad  607 175 510 401

Annen driftskostnad  281 041 260 230

Sum driftskostnader  2 831 400 2 661 159

Driftsresultat før avskrivninger  440 946 397 442

Avskrivning på varige driftsmidler  21 033 14 570

Inntekt fra tilknyttet selskap  9 503 18 965

Driftsresultat  429 416 401 837

Annen renteinntekt  8 045 2 920

Annen finansinntekt  396 1 986

Endring markedsverdi finansielle instrumenter  -368 6 373

Annen rentekostnad  -74 316 -30 359

Annen finanskostnad  -29 713 -57 574

Netto finanskostnader  95 956 -76 654

Ordinært resultat før skattekostnad  333 460 325 183

Skattekostnad på ordinært resultat  91 575 85 207

Periodens resultat  241 885 239 976
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Balanse

(NOK 1 000)     2007  2006

eieNdeler 

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle driftsmidler

Varemerke  477 199 504 566

Goodwill  2 146 938 2 259 304

Andre immaterielle eiendeler  5 160 5 313

Sum immaterielle driftsmidler  2 629 297 2 769 183

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom  17 119 16 071

Maskiner, anlegg, driftløsøre med mer  81 196 82 251

Sum varige driftsmidler  98 315 98 322

Finansielle driftsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap  68 671 66 936

Lån til tilknyttet selskap   5 321 5 321

Andre fordringer  250 707

Sum finansielle driftsmidler  74 242 72 964

Sum anleggsmidler  2 801 854 2 940 470

OMLøPSMIDLER

Beholdninger

Bygg under utførelse  289 176 111 521

Eiendeler for salg  4 687 8 850

Andre varer  55 214 35 475

Tomter  1 006 257 851 729

Sum beholdninger  1 355 334 1 007 575

Fordringer

Kundefordringer  588 803 443 606

Andre fordringer  37 432 41 893

Markedsverdi av finansielle instrumenter  6 005 6 373

Sum fordringer  632 240 491 872

Bankinnskudd, kontanter og lignende  79 843 148 530

Sum omløpsmidler  2 067 417 1 647 977

Sum eiendeler  4 869 271 4 588 447
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(NOK 1 000)     2007  2006

egeNkApitAl og gjeld

EGENKAPITAL 

Aksjekapital 66 000 000 aksjer á kr 1,00  66 000 13 200

Overkursfond  1 414 897 1 467 699

Sum innskutt egenkapital  1 480 897 1 480 899

Opptjent egenkapital

Konsernfond  221 816 161 760

Sum opptjent egenkapital  221 816 161 760

Sum egenkapital  1 702 713 1 642 659

GjELD

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser  18 229 15 403

Utsatt skatt  226 440 225 003

Sum avsetning for forpliktelser  244 669 240 406

Annen langsiktig gjeld

Ansvarlig lån  95 000 95 000

Gjeld til kredittinstitusjoner  1 258 995 1 327 195

Sum annen langsiktig gjeld  1 353 995 1 422 195

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner  347 699 159 217

Leverandørgjeld  502 038 353 654

Betalbar skatt  48 793 59 063

Skattetrekk og andre trekk  24 926 31 051

Annen kortsiktig gjeld relatert til tomter og prosjekter  334 653 259 982

Annen kortsiktig gjeld  309 785 420 220

Sum kortsiktig gjeld  1 567 894 1 283 187

Sum gjeld  3 166 558 2 945 788

Sum egenkapital og gjeld  4 869 271 4 588 447

    

 



70
71

Resultatregnskap morselskap (01.01–31.12)

(NOK 1 000)  NOTE    2007  2006

Sum inntekter  0 0

Lønns- og personalkostnad 1,2 4 838 3 653

Annen driftskostnad  8 461 4 217

Sum driftskostnader  13 299 7 870

Driftsresultat før avskrivninger  13 299 -7 870

Avskrivning på varige driftsmidler 6,7 51 0

Driftsresultat  13 350 -7 870

   

Inntekt på investering i datterselskap 3,4 243 468 236 017

Annen renteinntekt  7 540 1 077

Annen finansinntekt  20 1

Annen rentekostnad  -27 872 -24 085

Annen finanskostnad  -16 -5

Netto finanskostnader  223 140 213 003

Ordinært resultat før skattekostnad  209 790 205 133

Skattekostnad på ordinært resultat 5 43 504 51 654

Periodens resultat  166 286 153 479

  

Disponering 

Avsatt til utbytte 10 132 000 112 500

Avsatt til konsernbidrag 10 14 789 0

Avsatt til annen egenkapital 10 19 497 40 979

Sum disponert  166 286 153 479
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Balanse morselskap (per 31.12)

(NOK 1 000)  NOTE    2007  2006

eieNdeler

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

Immaterielle driftsmidler 6 326 0

Utsatt skattefordel 5 228 209

Sum immaterielle eiendeler  554 209

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 7 358 0

Sum varige driftsmidler  358 0

Finansielle driftsmidler

Investeringer i datterselskap 4 1 879 095 1 100 000

Sum finansielle driftsmidler  1 879 095 1 100 000

Sum anleggsmidler  1 880 007 1 100 209

Omløpsmidler

Andre fordringer 8 406 795 236 037

Bankinnskudd, kontanter og lignende 9 12 610 17 487

Sum omløpsmidler  419 405 253 524

Sum eiendeler  2 299 413 1 353 732



HARALD WALTHER
Styreleder

HEgE BØMARK
Nestleder 

EVA ERIKSSON 
Styremedlem
 

PETTER NESLEIN
Styremedlem

BRIT HAgELUND
Ansattes representant

TORE MORTEN RANDEN
Ansattes representant

ØYVIND WIIK
Ansattes representant

LARS NILSEN
Konsernsjef

OSLO, 3. APRIL 2008
Styret i BWG Homes ASA
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(NOK 1 000)  NOTE    2007  2006

egeNkApitAl og gjeld

INNSKUTT EGENKAPITAL 

Aksjekapital (66 000 000 aksjer á kr 1,-) 10,11 66 000 9 000

Overkursfond 10 1 414 897 534 884

Sum innskutt egenkapital  1 480 897 543 884

Opptjent egenkapital   

Annen egenkapital 10 60 476 40 979

Sum opptjent egenkapital  60 476 40 979

Sum egenkapital  1 541 373 584 863

GjELD

Avsetning for forpliktelser 

Pensjonsforpliktelser 1 962 762

Sum avsetning for forpliktelser  962 762

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 12,13 499 000 499 000

Sum annen langsiktig gjeld  499 000 499 000

KORTSIKTIG GjELD   

Leverandørgjeld  1 371 405

Skattetrekk og andre trekk 14 391 608

Betalbar skatt 5 37 131 51 863

Avsatt utbytte 10 132 000 112 500

Annen kortsiktig gjeld 15 87 185 103 732

Sum kortsiktig gjeld  258 078 269 108

Sum gjeld  758 040 768 869

Sum egenkapital og gjeld  2 299 413 1 353 732
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Kontantstrøm morselskap (01.01–31.12)

(NOK 1 000)  NOTE    2007  2006

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad  209 790 205 133

Periodens betalte skatt  -51 863 0

Av- og nedskrivninger 6,7 51 0

Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld  966 314

Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/ubet. i ordningen 1 200 762

Endring i andre tidsavgrensningsposter 17 31 415 -130 148

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  127 730 76 061

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 7 -398 0

Innbetalinger ved salg av aksjer  4 163 300 0

Utbetalinger ved kjøp av aksjer 4 -942 395 0

Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler 6 337 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  779 830 0

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Avdrag langsiktig gjeld 12 0 -251 000

Utbetaling av utbytte 10 -112 500 0

Innbetaling av egenkapital 10 937 014 143 900

Endring konsernmellomværende 8 177 290 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  647 224 -107 100

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  -4 876 -31 039

Kontanter og kontantekvivalenter primo  17 486 48 525

Kontanter og kontantekvivalenter ultimo  12 610 17 486
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Regnskapsprinsipper morselskap

gRUNNLEggENDE PRINSIPPER – VURDERINg Og KLASSIfISERINg – ANDRE fORHOLD

BWG Homes ASA ble stiftet 20. september 2005. Selskapet skiftet navn fra Block Watne 

Gruppen ASA til BWG Homes ASA 20. september 2007. 

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopp-

lysninger. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med allmennaksjeloven, regnskapsloven og god 

regnskapsskikk i Norge gjeldende per 31. desember 2007. 

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, 

fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av veder-

laget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent, og kostnader 

sammenstilles med opptjente inntekter.

Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen 

ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av 

omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgs-

kostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler 

skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en 

verdiendring som ikke er forbigående, foretas nedskrivning av anleggsmidlet.

REgNSKAPSPRINSIPPER fOR VESENTLIgE REgNSKAPSPOSTER

Inntektsføringstidspunkt

Inntekt resultatføres når den er opptjent. 

Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan hen-

føres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Andre driftsinntekter (kostnader)

Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksom-

heten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige, uregel-

messige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære.

forskning og utvikling

Utgifter forbundet med egen forskning og utvikling kostnadsføres løpende.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og ned-

skrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og 

dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig 

verdi. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, 

aktiveres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, 

samt en kostpris på over NOK 15 000. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leie-

kostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad.

Avskrivninger

Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med ut-

gangspunkt i historisk kostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. 

iNNHold Noter
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finansielle eiendeler

Datterselskap Med datterselskap menes selskap der konsernet 

har en eierandel på 50 prosent eller mer.

Tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der 

konsernet har en eierandel på 18–50 prosent, hvor investeringen er 

av langvarig og strategisk karakter, og hvor selskapet kan utøve en 

betydelig innflytelse. Aksjer i tilknyttede selskaper vurderes etter 

de generelle vurderingsreglene (kostmetoden).

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad

Selskapet har kollektiv pensjonsordning som gir de ansatte rett til 

avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsfor-

pliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger 

om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning 

på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser 

fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, 

frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. 

Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fra-

trukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser 

på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rente-

fri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger 

er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sann-

synlig at overfinansieringen kan utnyttes. Forpliktelsene på disse 

ordningene beregnes etter samme prinsipp som beskrevet over.

Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i 

og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) resultat-

føres i sin helhet.

Netto pensjonskostnad som er brutto pensjonskostnad fratrukket 

estimert avkastning på pensjonsmidlene, klassifiseres som ordinær 

driftskostnad, og presenteres sammen med lønn og andre ytelser. 

Se for øvrig note 2.

Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon, og tilfreds-

stiller kravene i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Utenlandsk valuta

Omregningen er gjort etter anerkjente prinsipper. Det vil si at resultat-

regnskapet omregnes etter gjennomsnittkurs, mens balansen om-

regnes etter kursen per 31. desember. 

Det er ubetydelige kjøp av varer og tjenester i utenlandsk valuta.

Utsatt skatt og skattekostnad

Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom 

regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regn-

skapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive 

og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme 

tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige 

forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. 

Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt 

skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert 

for feil i tidligere års beregninger.

Alle tallstørrelser i oppstillinger under er i NOK 1 000 hvis ikke annet 

er nevnt.
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NOTE 1 Lønnskostnader og ytelser til ansatte
KOSTNADER fØRT SOM LØNNSKOSTNADER (NOK 1 000)     2007  2006

Lønn og feriepenger  3 780 2 338

Arbeidsgiveravgift  597 383

Pensjonskostnader  444 914

Andre lønnskostnader  16 18

Sum   4 837 3 653

ANTALL ANSATTE

gjennomsnittlig antall årsverk  2,3 2

Pensjoner/pensjonsforpliktelser     

Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon, og tilfredsstiller kravene i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjons-

forpliktelser består av kollektiv pensjonsordning (forsikret ordning). 

Estimatene som ligger til grunn, ble gjennomgått høsten 2007, og er vurdert som rimelige. Etter den tid har det kommet anbefaling om å 

benytte lavere pensjonsregulering (1,75%) og lavere avkastning (5,5%). Effekten av dette er anses som uvesentlig.

Kollektive pensjonsordninger har ved årets slutt 3 (2) medlemmer.

YTELSER TIL ANSATTE (NOK 1 000)     2007  2006

Nåverdi av ikke-fondsbaserte forpliktelser  0 0

Nåverdi av fondsbaserte forpliktelser  2 820 1 327

Virkelig verdi pensjonsmidler  916 -659

Nåverdi av netto forpliktelser  1 904 668

Ikkeinnregnede aktuarielle gevinster og tap  268 94

Innregnede forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser  2 172 762

Forpliktelser til permisjon knyttet til ansiennitet  0 0

Forpliktelser til transaksjoner oppgjort i kontanter  0 0

Ikke resultatførte estimatavvik  -1 210 0

Sum ytelser til ansatte  962 762

   

ENDRINgER I INNREgNET NETTOfORPLIKTELSE fOR YTELSESBASERTE PENSjONSfORPLIKTELSER I BALANSEN (NOK 1 000)     2007  2006

Nettoforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser per 01.01  762 0

Estimatavvik  0 0

Årets innskudd  -278 -173

Kostnad innregnet i resultatregnskapet  478 935

Nettoforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser per 31.12  962 762

KOSTNAD INNREgNET I RESULTATREgNSKAPET (NOK 1 000)     2007  2006

Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden   221 149

Kapitalkostnad av tidligere opptjente pensjoner   64 56

Årets brutto pensjonskostnad   285 205

Forventet avkastning av pensjonsmidler   -46 -30

Administrasjonskostnader   29 24

Periodisert arbeidsgiveravgift   38 28

Estimatavvik over resultatet  0 0

Endring pensjonsforpliktelser ved avtaleendring   173 708

årets netto pensjonskostnad i resultatregnskapet   478 935
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fORUTSETNINgER VED BEREgNINg AV PENSjONSKOSTNADER     2007  2006

Diskonteringsrente  4,70% 5,00%

Lønnsregulering  4,50% 3,50%

Pensjonsregulering  2,75% 3,00%

G-regulering  4,25% 3,00%

Turnover  0,00% 12,50%

Forventet avkastning  5,75% 5,50%

Plassering av pensjonsmidler   

Eiendom  20% 16%

Aksjer  21% 18%

Omløpsobligasjoner/sertifikater  20% 24%

Anleggsobligasjoner  34% 37%

Øvrige eiendeler  5% 5%

Sum finansielle eiendeler  100% 100%

 
ETT PROSENT  ETT PROSENT

SENSITIVITETSANALYSE POENg ØKNINg                            POENg REDUKSjON

Effekt på pensjonsforpliktelsen 10  -10

HISTORISK INfORMASjON (NOK 1 000)     2007  2006

Nåverdi av pensjonsforpliktelser  2 820 1 327

Virkelig verdi av pensjonsmidler  -916 -659

Nåverdi av netto forpliktelse  1 904 668

Selskapet forventer å yte cirka NOK 0,5 millioner i tilskudd til pensjonsordningene i 2008.

NOTE 2 ytelser til ledende personer
Styret     

Selskapet har i 2007 betalt NOK 606 000 i styrehonorarer, se nedenfor.

REVISOR (NOK 1 000)     2007  2006

Det er i kostnadsført følgende honorarer til revisor   

Ordinær revisjon  251 245

Rådgiving vedr. børsintroduksjonen  0 481

Skatterådgivning  6 0

Annet  375 25

Sum   633 752
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Selskapet har utbetalt følgende godtgjørelser til ledende personer i 2007

    ANDRE PENSjONS STYRE  ANDRE
(NOK 1 000) STILLINg LØNN BONUS YTELSER PREMIE HONORAR LåN HONORAR

Ledergruppen

Lars Nilsen CEO 1 735 0 73 66 0 0 0

Ketil Kvalvik CFO 599 88 120 115 0 0 0

Styret        

Harald Walther Styrets leder 0 0 0 0 180 0 524 1)

Hege Bømark Styrets nestleder 0 0 0 0 150 0 0

Petter Neslein Styremedlem 0 0 0 0 120 0 0

Brit Hagelund Ans. repr. styret 0 0 0 0 50 0 0 2) 

Tore M. Randen Ans. repr. styret 0 0 0 0 50 0 0 2) 

Einar Hauge Ans. repr. styret 0 0 0 0 25 0 0 2) 

Bjørn S. Ask Ans. repr. styret vara 0 0 0 0 3 0 0 2) 

John Brattebø Ans. repr. styret vara 0 0 0 0 3 0 0 2) 

Øyvind Wiik Ans. repr. styret 0 0 0 0 25 0 0 2)

Kommentarer
1) Andre honorarer er fakturert fra egen næringsvirksomhet. Honorarregningene er godkjent av styret. 

2) Ansatte representanter i styret, inkludert varamenn, er ansatt i Block Watne AS.

Ledergruppen har avtaler som sikrer dem etterlønn i 12 måneder ut over 6 måneders oppsigelsestid på gitte vilkår. Utover dette er det ikke 

avtaler for ledergruppen eller styret som gir dem særskilt vederlag ved opphør eller endring av stillingen. Konsernet har ingen forpliktelse 

til å gi ledergruppen, styret eller andre ansatte overskuddsdeling, opsjoner eller lignende. 

NOTE 3 Inntekt på investering i datterselskap
(NOK 1 000)     2007  2006

Konsernbidrag fra Block Watne AS  243 468 236 017

NOTE 4 Datterselskap
(NOK 1 000)

 fORRETNINgS  AKSjE  EIERANDEL/ AKSjER På  ANSKAff./  ANDEL EK  ANDEL EK 
DATTERSELSKAP KONTOR KAPITAL  STEMMEANDEL LYDENDE (NOK) BOKf. VERDI 31.12.07 31.12.06

Block Watne AS Oslo, Norge 40 000  100% NOK 10 1 095 000 293 687 274 709

Hetlandhus AS Oslo, Norge 100  100% NOK 1 5 000 110 120

BWG Homes AB Vetlanda, Sverige 1100  100% SEK 1  619 029 582 945 0

Prevesta AB Vetlanda, Sverige 6990  10% SEK 10 160 066 -6 778 0

Sum      1 879 095 869 961 256 115

BWG Homes årsrApport 2007
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NOTE 5 Skatt
BEREgNINg AV UTSATT SKATT (NOK 1 000)     2007  2006

forskjeller som utlignes 

Netto pensjonsforpliktelser  -962 -762

Driftsmidler  130 0

Underskudd til fremførelse  0 0

grunnlag utsatt skatt  832 -762

Utsatt skatt   233 -213

Endring  -20 

   

SKATTEKOSTNAD På ORDINæRT RESULTAT (NOK 1 000)     2007  2006

Resultat før skatt  209 790 205 133

Konsernbidrag uten skatteeffekt  -16 795 0

Permanente forskjeller  -22 834 -20 654

Midlertidige forskjeller  70 -762

Konsernbidrag  -14 789 0

grunnlag betalbar skatt  155 443 183 717

Betalbar skatt   43 524 51 441

Skatt emisjonskostnader ført direkte mot EK  6 394 0

Betalbar skatt i balansen  37 130 0

Endring utsatt skatt  -20 209

Skatt emisjonskostnader ført direkte mot EK  6 394 0

Skattekostnad  43 504 51 650

NOTE 6 Immaterielle eiendeler
(NOK 1 000) ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER    2007  2006

Per 01.01 

Anskaffelseskost 0 0 0

Akkumulerte avskrivninger 0 0 0

Balanseført verdi 01.01 0 0 0

Bokført verdi 01.01 0 0 0

Omregningsdifferanser 0 0 0

Tilgang i året 337 337 0

Avgang i året 0 0 0

Nedskrivning i året 0 0 0

Bokført verdi 31.12 337 337 0

Per 31.12   

Anskaffelseskost 337 337 0

Akkumulerte avskrivninger 11 11 0

Balanseført verdi 31.12 326 326 0
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NOTE 7 Maskiner og eiendommer
 

MASKINER/
  

(NOK 1 000) UTSTYR    2007  2006

Per 01. 01

Anskaffelseskost 0 0 0

Akkumulerte avskrivninger 0 0 0

Balanseført verdi 01.01 0 0 0

   

Bokført verdi 01.01 0 0 0

Omregningsdifferanser 0 0 0

Tilgang i året 398 398 0

Avgang i året 0 0 0

Avskrivninger i året 40 40 0

Bokført verdi 31.12 358 358 0

Per 31.12

Anskaffelseskost 398 398 0

Akkumulerte avskrivninger 40 40 0

Balanseført verdi 31.12 358 358 0

NOTE 8 Andre fordringer
POSTEN BESTåR AV (NOK 1 000)     2007  2006

Fordring på konsernbidrag  243 468 236 017

Fordring på konsernselskap  163 327 0

Andre fordringer  0 20

Kontanter og bankinnskudd  406 795 236 037

NOTE 9 Kontanter og kontantekvivalenter
Posten kontanter og kontantekvivalenter består av bankinnskudd og mindre kontantbeholdninger. 

    

(NOK 1 000)     2007  2006

Kontanter og bankinnskudd  12 610 17 487

Herav bundet for skattetrekk  278 257

BWG Homes årsrApport 2007
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NOTE 10 Egenkapital
   

  AKSjE OVERKURS  ANNEN EgEN
(NOK 1 000)     KAPITAL fOND  KAPITAL SUM

Egenkapital 01.01     9 000 534 884 40 979 584 863

Emisjon     4 200 949 253 0 953 453

Emisjonskostnader     0 -22 834 0 -22 834

Skatteeffekt av emisjonskostnader     0 6 394 0 6 394

Fondsemisjon     52 800 -52 800 0 0

Årets resultat     0 0 166 286 166 286

Avsatt til utbytte     0 0 -132 000 -132 000

Avsatt til konsernbidrag     0 0 -14 789 -14 789

Egenkapital 31.12     66 000 1 414 897 60 476 1 541 373

NOTE 11 Antall aksjer, aksjonærer
De største aksjonærene i BWG Homes ASA per 31. desember 2007.

AKSjONæR  AKSjER % AV TOTAL

Lani Industrier AS  20 210 000 30,62%

Lani Development AS  3 448 000 5,22%

Pareto Aksje Norge  3 339 800 5,06%

Bank of New york, Brussels Branch, S/A Alpine  2 331 200 3,53%

Vital Forsikring ASA  2 093 041 3,17%

Industri Kapital 2004, II  1 668 457 2,53%

Industri Kapital 2004, III  1 525 183 2,31%

Bank of New york, Brussels Branch, S/A Equity  1 451 349 2,20%

Pareto Aktiv  1 424 300 2,16%

Industri Kapital 2004, I  1 382 067 2,09%

Verdipapirfond Odin Norge  1 313 800 1,99%

Verdipapirfond Odin Norden  1 275 500 1,93%

UBS AG, London Branch (Nom)  1 262 644 1,91%

DnB NOR Norge (IV) VPF  1 247 551 1,89%

Folketrygdfondet  1 205 800 1,83%

Morgan Stanley & Co. Inc (Nom)  1 117 536 1,69%

Citybank Intl. Plc. Lux branch (Nom)  1 007 197 1,53%

State Street Bank and Trust co. (Nom)  991 851 1,50%

Industri Kapital 2004, IV  985 211 1,49%

BNP Paribas Secs Services Paris (Nom)  961 400 1,46%

Sum 20 største  50 241 887 76,12%

Andre  15 758 113 23,88%

Totalt  66 000 000 100,00%

Totalt antall aksjonærer 725

Aksjenes pålydende NOK 1,00
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Aksjer eid av ledende personer per 31. desember 2007

Ledergruppen i BWg Homes ASA  Antall

Lars Nilsen CEO 23 958 000*

Ketil Kvalvik CFO 10 000

Styret  Antall 

Harald Walther Styrets leder 39 000*

Hege Bømark Styrets nestleder 0

Eva Eriksson Styremedlem 0

Petter Neslein Styremedlem 110 000*

Brit Hagelund Styremedlem, ansattes repr. 400

Tore Morten Randen Styremedlem, ansattes repr. 200

Øyvind Wiik Styremedlem, ansattes repr. 400
* Inkludert aksjer eid av nærstående personer og/eller selskap.

NOTE 12 Gjeld til kredittinstitusjoner 
LANgSIKTIg gjELD TIL KREDITTINSTITUSjONER ER PANTELåN gITT MED PANT I AKSjER I DATTERSELSKAPER (NOK 1 000)     2007  2006

  499 000 499 000

   

Lånet har per 31. desember flytende rente (3 måneders nibor + tillegg). Se note 11 vedr. rentesikring.

LåNET AVDRAS SOM VIST NEDENfOR (NOK 1 000)      2008 2009 2010

Avdrag      0 39 000 460 000

NOTE 13 Rentesikring og finansiell risiko 
Konsernet har inngått rentesikringsavtaler på NOK 250 000 tusen. Avtalene regnskapsføres ikke i resultat eller balanse.

  
 HANDELS  START fORfALLS PåLØPT MARKEDSV.

PRODUKT (NOK 1 000)   DATO HOVEDSTOL DATO DATO RENTE 31.12.07

Threshold Swap Ap.   17.01.06 100 000 06.03.06 07.03.11 162 3 518

Extendable Interr. Swap   24.04.06 150 000 05.09.06 06.06.11 299 2 044

Samlet markedsverdi rentederivat produkter        5 562

Markedsverdi er beregnet ut fra midtpunktet på den relevante rentekurven, og er bekreftet av finansinstitusjonen som er avtalemotpart. 

fINANSIELL RISIKO (NOK 1 000)

DET VISES TIL åRSBERETNINgEN HVOR fINANSIELL RISIKO ER OMTALT     2007  2006

Netto rentebærende gjeld per 31.12  486 390 481 514

Endring i netto rentekostnader ved endring i rentesats med ett prosentpoeng  2 364 2 315
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NOTE 14 Skyldig offentlige avgifter
(NOK 1 000)     2007  2006

Skatte-, påleggs- og bidragstrekk  264 255

Arbeidsgiveravgift  127 103

Merverdiavgift  0 251

Sum  391 608

NOTE 15 Annen kortsiktig gjeld 
(NOK 1 000)     2007  2006

Påløpte lønninger, feriepenger mv.  1 251 762

Påløpte rentekostnader  0 130

Kortsiktig lån fra datterselskap  71 146 102 828

Avsatt konsernbidrag  14 789 0

Annen kortsiktig gjeld  0 42

Sum  87 185 103 762

NOTE 16 Pantstillelser og garantiansvar
BOKfØRT VERDI AV SELSKAPETS gjELD SIKRET VED PANT I EIENDELER (NOK 1 000)     2007  2006

Pantelån  499 000 499 000

Sum  499 000 499 000

BOKfØRT VERDI AV EIENDELER SOM ER STILLET SOM SIKKERHET fOR gjELD (NOK 1 000)     2007  2006

Aksjer  1 100 000 1 100 000

Sum  1 100 000 1 100 000

gARANTISTILLELSER (NOK 1 000)     2007  2006

Andre garantier  175 000 175 000

Sum  175 000 175 000

Garantien er gitt til kredittforsikringsselskap til fordel for datterselskapet Block Watne AS. 

 NOTE 17 Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstilling er satt opp etter den indirekte modell.

ENDRINg I ANDRE TIDSAVgRENSINgSPOSTER SPESIfISERT (NOK 1 000)     2007  2006

Endring i andre fordringer  0 -232 341

Endring i skyldig utbytte  19 500 112 500

Endring i skyldig offentlige avgifter  -217 608

Endring i andre kortsiktige gjeldsposter  -57 229 -10 915

Sum  37 946 -130 148
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Revisors beretning
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1.
REDEgjØRELSE fOR EIERSTYRINg Og SELSKAPSLEDELSE

Etterlevelse

Utøvelsen av de vedtatte retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse skal styrke tilliten til selskapet og bidra 

til verdiskapning over tid. Det er etablert en klar rolledeling mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse i henhold 

til gjeldende lovgivning. 

BWG Homes’ retningslinjer for eierstyring og selskaps ledelse har i 2007 fulgt “Norsk anbefaling for eier styring og 

selskapsledelse” av 28. november 2006, samt allmennaksjeloven, verdipapirhandelloven og børsloven. Selska-

pets retningslinjer, etterlevelse av ”Anbefalingen” og forklarte avvik fra denne omtales i årsrapporten og er 

tilgjengelig på selskapets nettside. I tråd med anbefalingen er det utarbeidet instrukser for styrets arbeid, kon-

sernsjef, styrets forhold til revisor, retningslinjer for valgkomite, IR-arbeid samt etiske retningslinjer.

Styret gjennomgår på årlig basis de vedtatte ret nings linjer og instrukser og evaluerer at disse etterleves. BWG 

Homes tar ”Anbefalingen” av 4. desember 2007 i bruk fra og med 2008. De berørte retningslinjer og instrukser 

i BWG Homes er revidert i forhold til denne og vedtatt av styret. 

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer

En sunn bedriftskultur og integritet i alle ledd av selskapets virksomhet er vesentlig for å bygge og opprett-

holde tillit internt og eksternt til selskapet og til våre produkter. Etiske retningslinjer og et sett av interne verdier 

skal hjelpe ansatte og ledelse til å etterleve standarder for god forretningsskikk. Styret og ansatte skal utvise 

rettferdighet, ærlighet og integritet i all befatning med andre ansatte, forretningsforbindelser, kunder, leverandører, 

aksjonærer, konkurrenter, allmennheten og offentlige styresmakter. Våre etiske retningslinjer skal også være 

et redskap for selvvurdering og for videreutvikling av BWG Homes’ identitet.

2.
VIRKSOMHET

BWG Homes’ virksomhet er definert i selskapets vedtekter. Selskapets formål er i egen regi, eller gjennom 

deltagelse i andre selskaper, å drive byggevirksomhet – samt annen virksomhet i tilknytning til dette. Ved tektene 

i sin helhet er gjengitt på side 92, og er også tilgjengelig på selskapets nettside. Strategier for BWG Homes’ 

virksomhet vedtas av styret. Hovedstrategiene omtales i årsrapporten og på selskapets nettside. 

Eierstyring og selskapsledelse

I BWG Homes skal vi ha høy standard på eier  styring og selskapsledelse. En sunn bed rifts
 kultur er sentral for å sikre tilliten til selskapet, gi tilgang på kapital og sørge for god 
verdi skapning over tid. Alle aksjonærer skal behandles likt, og det skal være en klar 
arbeids deling mellom styret og ledelse.

Hovedprinsippene for eierstyring og selskapsledelse  

i BWG Homes bygger på følgende elementer: 
 BWG Homes skal føre en åpen, pålitelig og  

relevant kommunikasjon med omverdenen om 

virksomheten og forhold knyttet til eierstyring  

og selskapsledelse

 

 BWG Homes’ styre skal være selvstendig  

og uavhengig av selskapets ledelse 
 BWG Homes skal ha en klar arbeidsdeling  

mellom styret og selskapets ledelse 
 Alle aksjonærer skal behandles likt
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3.
SELSKAPSKAPITAL Og UTBYTTE

Egenkapital

BWG Homes’ egenkapital per 31. desember 2007 var 1 702,7 millioner kroner, 

tilsvarende  en andel på 35 prosent. Styret vurderer dette som tilfredsstillende. 

BWG Homes skal opprettholde en egenkapital som er forsvarlig med hensyn til 

selskapets formål, strategi og risikoprofil. 

Utbyttepolitikk

BWG Homes søker å gi sine aksjonærer et årlig utbytte på 50 til 70 prosent av  

ordinært resultat etter skatt. Utbytte foreslås dersom det etter styrets vurdering ikke 

negativt påvirker BWG Homes’ fremtidige vekstambisjoner eller kapital struktur.  

Selskapets utbyttepolitikk omtales i årsrapporten og på selskapets nettside. 

Styret vil foreslå for Generalforsamlingen at det utbetales et utbytte for regn-

skapsåret 2007 på 2,00 kroner per aksje, totalt 132 millioner kroner. BWG-aksjen 

noteres eksklusiv utbytte 22. mai 2008. Vedtatt utbytte betales 30. mai 2008 til 

aksjonærer i følge aksjeboken av 21. mai 2008.

Kapitalforhøyelse

Styret vil kun foreslå kapitalutvidelser som ivaretar aksjonærfellesskapets lang-

siktige interesser. Eksisterende aksjonærer vil som hovedregel ha for  trinnsrett til 

tildeling og tegning ved vesentlige emisjoner. 

Styrefullmakter til å foreta kapitalforhøyelser er knyttet til definerte formål. Styret 

har per 31. desember 2007 én fullmakt. Denne fullmakten ble gitt av general-

forsamlingen i 2007 og løper frem til generalforsamlingen i 2008. Styret har per 

31. desember 2007 ingen fullmakt til kjøp av egne aksjer.

4. 
LIKEBEHANDLINg AV AKSjEEIERE Og TRANSAKSjONER MED NæRSTåENDE

Likebehandling

BWG Homes har én aksjeklasse. Vedtektene inneholder ingen begrensninger i for-

hold til stemmerett. Alle aksjer er følgelig likestilte, også med hensyn til stemme-

rett. Alle aksjonærer skal behandles likt, og det skal ikke forekomme forskjells-

behandling som ikke har et faktisk grunnlag i BWG Homes’ eller aksjonærenes 

interessefelleskap. Eksisterende aksjeeiere har som hovedregel fortrinnsrett ved 

kapitalforhøyelser. Dersom denne fortrinnsretten fravikes, skal det begrunnes ut 

fra selskapets og aksjeeiernes felles interesse. 

Transaksjoner med nærstående

Konsernsjef Lars Nilsen har 36,3 prosent eierandel i 

BWG Homes gjennom sine selskaper Lani Industrier 

AS, Lani Development AS og Lagulise AS. Han er ikke 

medlem av styret i BWG Homes. Dersom ikke uvesen t -

lige transaksjoner finner sted mellom selskapet og 

nærstående, vil styret innhente en uavhengig verdi-

vurdering og gjøre denne kjent for aksjeeierne.

Selskapet har et regelverk som definerer hvem som 

er innsidere i tillegg til styret og ledende ansatte. 

Innsideres handel i BWG-aksjen skal alltid godkjennes 

av klareringsansvarlig før handel foretas, og handelen 

skal meddeles Oslo Børs når den er gjennomført. 

Styrets medlemmer og ledende ansatte skal meddele 

styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig 

interesse i en transaksjon eller avtale som inngås av 

selskapet. 

5.
fRI OMSETTELIgHET

Aksjene i BWG Homes er fritt omsettelige, og ved-

tektene har ingen begrensning på omsetteligheten. 

BWG Homes ASA er notert på Oslo Børs. Det arbeides 

aktivt for å skape interesse og gi innsikt i selskapet 

overfor eksisterende og potensielle investorer. BWG 

Homes’ ledelse holder jevnlig møter med norske og 

internasjonale investorer og interessenter. Kommuni-

kasjonen med investorer og analytikermiljøer har 

som formål å gi et mest mulig presist bilde av strategi, 

virksomhet, drift og finansiell stilling. 
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6.
gENERALfORSAMLINgEN

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den høyeste myndighet i BWG Homes. Styret legger til rette for at 

generalforsamlingen skal være en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret. 

Innkalling

Alle aksjonærer har rett til å fremlegge saker  til behandling, samt å delta, uttale seg og avgi stemme på general-

forsamlingen. Den ordinære general forsamling avholdes innen 30. juni. For 2008 er generalforsamlingen fastsatt til  

21. mai. Finanskalenderen offentliggjøres i årsrapporten og på selskapets nettside.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret når som helst. BWG Homes’ revisor eller aksjonærer som  

representerer minst 5 prosent av aksjekapitalen, kan kreve at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling. 

Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig til alle aksjonærer med kjent adresse senest 14 dager før general-

forsamlingen avholdes. Saksdokumenter, forslag til vedtak, valgkomiteens begrunnede innstilling med foreslåtte kandi-

dater, samt påmeldings- og fullmaktsskjema skal sendes til aksjonærene sammen med innkallingen. Saksdokumentene 

skal inneholde all nødvendig dokumentasjon slik at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles, samt 

angi prosedyre for å møte med fullmektig og bruk av fullmaktsskjema. Innkallingen skal også opplyse om aksjeeiers 

rett til å sette frem forslag til vedtak i saker som generalforsamlingen skal behandle, samt den nettadresse hvor innkalling 

og saksdokumenter er tilgjengelig. Fra og med 2008 gjøres innkalling og saksdokumenter tilgjengelig på selskapets 

nettside senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes. Påmeldingsfristen utløper tidligst tre dager før generalfor-

samlingen avholdes.

Deltagelse

Påmelding til generalforsamling skjer skriftlig, per post,  

e-post eller telefaks. Aksjonærer som ikke selv kan delta, 

kan stemme ved bruk av fullmakt. Fullmakten kan knyttes 

til hver enkelt sak som behandles. På generalforsamlingen deltar styret, valg-

komiteens leder og revisor, samt konsernsjef og finansdirektør.

gjennomføring

Møteleder som er uavhengig av styre og ledelse, velges av generalforsamlingen. 

Den ordinære generalforsamling skal godkjenne årsoppgjøret og fastsette  

honorar til styrets medlemmer. Generalforsamlingen velger valgkomiteens 

medlemmer og deretter ved særskilt valg valgkomiteens leder, samt styrets  

aksjonærvalgte medlemmer og deretter ved særskilt valg styrets leder og 

nest leder blant disse. Det stemmes over hver enkelt kandidat. 

Utover dette behandler generalforsamlingen de saker som for øvrig ifølge lov 

eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. Konsernsjefen redegjør 

for status i selskapet. Generalforsamlingsprotokollen gjøres tilgjengelig på 

 sel skapets nettside. 

7. 
VALgKOMITé 

Ordningen med valgkomite er formalisert i selskapets 

vedtekter, og det er utarbeidet instruks for valg-

komiteens arbeid. 

Sammensetning

Valgkomiteens sammensetning skal være uavhengig 

av styret og administrasjonen, og skal ivareta aksjo-

nærfellesskapets interesser. Valgkomiteen består av 

tre medlemmer som alle velges av generalforsamlingen 

for ett år av gangen. Valgkomiteens leder velges av 

generalforsamlingen, og valgkomiteens honorar fast-

settes av generalforsamlingen. Valgkomiteen ble valgt  

av generalforsamlingen 18. april 2007 og består av 

Andreas Mellbye (leder), Lise Lindbäck og Stine Rolstad 

Brenna. Samtlige medlemmer er på valg i 2008.
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MYNDIgHETSfORDELINg

gENERAL 
fORSAMLINg

STYRET

KONSERNSjEf

KONSERNLEDELSE

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteens oppgaver er å foreslå kandidater ved 

valg av styremedlemmer og å komme med anbe-

falinger til styrehonorarer. Valgkomiteen skal rede-

gjøre for sitt arbeid og legge frem sin begrunnede 

inn stilling til generalforsamlingen. Innstillingen skal 

omfatte relevant informasjon om kandidatene og 

vurdering av deres uavhengighet i forhold til sel-

skapets ledelse og vesentlige forretningsfor bindelser.  

Informasjon om valgkomiteen og dets medlemmer er 

tilgjengelig på selskapets nettside. Frister for forslag 

til medlemmer av styre og valg komite gjøres til gjengelig 

på selskapets nettside.

8.
BEDRIfTSfORSAMLINg Og STYRET,  

SAMMEN SETNINg Og UAVHENgIgHET

Etter vedtak i Bedriftsdemokratinemda 30. august  

2006 har BWG Homes ikke bedriftsforsamling. De 

aksjonærvalgte styremedlemmene velges følgelig av 

generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. 

Styrets sammensetning

Styremedlemmene skal velges på grunnlag av BWG Homes’ behov for kompe-

tanse, kapasitet og evne til å ta balanserte beslutninger. Styret skal opptre uav-

hengig av egeninteresser og fungere effektivt som et kollegialt organ til aksjonær-

fellesskapets beste. 

Styret i BWG Homes består av syv medlemmer hvorav fire er aksjonærvalgte og tre 

er ansatterepresentanter. Tre av styremedlemmene er kvinner – to blant de 

 aksjonærvalgte og én av ansatterepresentantene. De aksjonærvalgte styre-

medlemmene har bred erfaring fra boligbransjen, eiendomsutvikling, finans  

og jus i norske og svenske virksomheter. 

Tre av de aksjonærvalgte styremedlemmer ble valgt av generalforsamlingen i 

2007 for en periode på to år. Disse er Harald Walther (styreleder), Hege Bømark 

(nestleder) og Petter Neslein (styremedlem). Det fjerde aksjonærvalgte styre-

medlem, Eva Eriksson, ble valgt av ekstraordinær generalforsamling 20. desember 

2007 med samme funksjonstid som de øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer. 

De tre ansatterepresentantene ble valgt av og blant de ansatte 30. november 

2006 med en funksjonstid på to år. Styremedlemmenes CV omtales i årsrapporten, 

og deres aksjeeie er redegjort for i note 17. Oppdatert CV og aksjeeie finnes også 

på selskapets nettside.

BWG Homes ASA og datterselskapet Block Watne AS har de samme ansatte-

representanter. 

Styrets uavhengighet

Flertallet av de aksjonærvalgte styremedlemmer er 

uavhengige av BWG Homes’ daglige ledelse, vesent-

lige forretningsforbindelser og hovedaksjonærer. 

Styreleder Harald Walther er advokat med selv-

stendig advokatvirksomhet. Han har som en del av 

denne virksomheten oppdrag for BWG Homes. Hele 

styret infor meres om slike oppdrag, og honorar for 

oppdragene godkjennes av styret. I 2007 har Harald 

Walther blant annet utført oppdrag i forbindelse 

med overtagelsen av Prevesta AB og finansieringen 

av denne. Se også note 4 til konsernregnskapet for 

spesifikasjon av utbetalte honorarer 2007. Harald 

Walther har  ingen tilknytningsforhold til BWG 

Homes’ vesentlige forretningsforbindelser.

Daglig leder

Konsernsjef Lars Nilsen er styreleder i dattersel-

skapene Block Watne AS og i BWG Homes AB. Han 

er ikke medlem av styret for BWG Homes ASA.

VALgKOMITE

88
89

BWG Homes årsrApport 2007



Valg av styre

BWG Homes’ styre skal i følge vedtektene bestå av 

fem til syv medlemmer. I henhold til avtale godkjent 

av Bedriftsdemokratinemda velges tre av styre-

medlemmene med personlige varamedlemmer av 

og blant de ansatte. De aksjonærvalgte styre-

medlemmene velges av generalforsamlingen etter 

begrunnet innstilling fra valgkomiteen. Styrets leder 

og nestleder velges av generalforsamlingen. Styre-

medlemmene velges for to år av gangen. Godt-

gjørelse til styret fastsettes av generalforsamlingen 

etter anbefaling fra valgkomiteen.

Informasjon om styremedlemmer  

og kandidater til styret

Relevant informasjon om styremedlemmene finnes i 

årsrapporten og på selskapets nettside. Full stendig 

informasjon om kandidater som skal velges, ved legges 

innkalling til generalforsamlingen og gjøres til-

gjengelig på selskapets nettside.

Styremedlemmers aksjeeie

Styremedlemmers og ledende ansattes aksjeeie er 

redegjort for i note 17. Oppdatert oversikt finnes på 

selskapets nettside.

9.
STYRETS ARBEID 

Styrets oppgaver

Styret har det overordnede ansvar for ledelsen av BWG Homes og gjennomføring 

av selskapets strategi. Styrets oppgaver omfatter også overvåking av og kontroll 

over BWG Homes’ virksomhet. BWG Homes’ ledelse utarbeider forslag til strategi, 

langsiktige mål og budsjett. Det endelige budsjettet vedtas av styret. Styret 

ansetter konsernsjef.

Styreinstruks

Nærmere bestemmelser om styrets ansvarsområder og saksbehandling er ned-

felt i en egen styreinstruks. Styrets leder har ansvar for at styrets arbeid 

 gjennomføres på en effektiv og korrekt måte i henhold til gjeldende lovgivning 

og vedtatte styreinstrukser. Styret arbeider etter en årlig plan.

Instruks for konsernsjef

Konsernsjefen er ansvarlig for BWG Homes’ daglige drift. Konsernsjefen skal også 

påse at BWG Homes’ regnskaper er i overensstemmelse med lovgivningen og 

andre relevante bestemmelser, og at BWG Homes’ verdier er forsvarlig forvaltet. 

Konsernsjef ansettes av styret og har rapporterings-

plikt overfor styret. ytelse til konsernsjefen fastsettes 

av styret. Konsernsjefens myndighet og ansvarsom-

råder er nedfelt i egen instruks vedtatt av styret. 

Konsernsjef Lars Nilsen har 36,3 prosent eierandel i 

BWG Homes gjennom sine selskaper Lani Industrier AS, 

Lani Development AS og Lagulise AS. 

Styreleder

Styreleder har ansvar for at styrets arbeid er godt 

 organisert og drives effektivt. Styresaker forberedes 

av konsernsjef og administrasjonen i samråd med 

styrets leder. Styreleder åpner generalforsamlingen.

Møtestruktur

Det avholdes normalt syv styremøter gjennom året i 

tillegg til et eget strategimøte. Ved behov avholdes 

ekstraordinære styremøter for å behandle saker som 

ikke kan vente til neste ordinære styremøte. Det ble i 

2007 avholdt 11 styremøter. 

Styret har en fastsatt årsplan for sitt arbeid. Årsplanen 

omfatter i tillegg til godkjennelse av strategi, kvartals-

regnskap, årsregnskap og budsjett en gjennomgang 

av risikoområder, intern kontroll, verdigrunnlag, etiske 

retningslinjer, organisasjonsstruktur og prinsipper for 

eierstyring og selskapsledelse. Styret evaluerer årlig 

selskapets ledelse og organisasjonsstruktur.

finansiell rapportering

Styret mottar periodisk rapportering hvor selskapets 

økonomiske og finansielle status kommenteres. 

 Finansdirektør fremlegger og redegjør for kvartals-

regnskap og årsregnskap. Selskapet følger fristene fra 

Oslo Børs for sin kvartalsrapportering.

Styreutvalg

Styret har ikke etablert styreutvalg.

Styrets egenevaulering

Styret evaluerer årlig sin virksomhet, arbeidsform og 

kompetanse. Evalueringen formidles til valg komiteen. 
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10.
RISIKOSTYRINg Og INTERN KONTROLL 

Styrets ansvar og formål

Det tillegger styrets ansvar å påse at selskapet har god intern kontroll 

og systemer for risikostyring. Styret får månedlige driftsrapporter som 

omfatter opera sjonell, økonomisk og finansiell status, samt ledelsens 

vurdering av risikoer av betydning og håndtering av disse. I styrets års plan 

inngår årlig gjennomgang av selskapets risikoområder og internkontroll-

systemer, samt verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Hovedelemen-

tene i selskapets risiko områder og internkontroll- systemer knyttet til 

finansiell rapportering omtales særskilt i årsrapporten 

Revisor skal minst en gang i året gjennomgå BWG Homes’ interne kontroll med styret, herunder identifiserbare 

svakheter og forslag til forbedringer. Se også note 12 om “Finansiell risiko”.

De operative datterselskapene Block Watne AS og BWG Homes AB har implementert en fullmakts- og attesta-

sjonsinstruks med rammer for å inngå avtaler og god kjenne utbetalinger. Alle ansatte har klare retningslinjer 

for hvor langt deres egen myndighet rekker, og hvor neste instans for beslutning eller god kjenninger er. Konsern-

sjef har det operative ansvar for å følge opp disse retningslinjene.

Planlegging, styring, gjennomføring og evaluering av byggeprosesser, produksjonsprosesser og prosjekter er 

integrert i BWG Homes’ forretningsdrift. Byggeprosjektene rapporteres systematisk til selskapets ledelse. 

11.
gODTgjØRELSE TIL STYRET Og VALgKOMITEEN

Generalforsamlingen fastsetter årlig honorar til styrets medlemmer etter anbefaling fra valgkomiteen. Godt-

gjørelse til styret er ikke resultatavhengig, og det utstedes ikke opsjoner til styremedlemmene. 

Styreleder har i 2007 utført oppdrag for selskapet blant annet i forbindelse med overtagelsen av Prevesta AB og 

finans ieringen av denne. Hele styret er gjort kjent med hans oppdrag, og hans honorar er godkjent av styret. 

Generalforsamling avholdt 18. april 2007, fastsatte honorarer til styret, se tabell øverst til venstre. Se note 4 til 

konsernregnskapet for spesifikasjon av utbetalte honorarer 2007. 

12.
gODTgjØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Retningslinjer

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a utarbeider styret en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godt-

gjørelse for ledende ansatte. Erklæringen fremlegges for generalforsamlingen, og det avholdes en rådgivende 

avstemning om erklæringen.

Konsernsjefens godtgjørelse fastsettes av styret. ytelser til øvrige ledende ansatte fastsettes av konsern-

sjef. Ledende ansatte har avtaler som sikrer dem etterlønn i 12 måneder utover 6 måneders oppsigelsestid på 

visse vilkår. Utover dette er det ikke inngått avtaler med ledende ansatte som gir dem særskilt vederlag ved 

opphør eller endring av stilling. 

HONORARER TIL STYRET NOK

Styreleder  180 000

Nestleder 150 000

Styremedlem 120 000

Ansattes representant 50 000

Varamedlem per møte 3 000

90
91

BWG Homes årsrApport 2007



Resultatavhengig godtgjørelse

Ledende ansatte har bonusordninger basert på selskapets reultat. Ledende 

ansatte har ikke aksjebasert avlønning eller opsjonsordninger. 

BWG Homes har ingen forpliktelse til å gi ledende ansatte, styret eller andre 

ansatte overskuddsdeling, opsjoner eller lignende. Konsernsjef kan foreslå utbetaling 

av diskresjonær bonus til ledende ansatte. Dette må godkjennes av styreleder.

Redegjørelse

Selskapets lederlønnspolitikk er omtalt i årsberetningen. Utbetaling av alle 

 elementer av ytelser til konsernsjef og øvrige ledende ansatte, se note 4.

13.
INfORMASjON Og KOMMUNIKASjON

Retningslinjer for rapportering av finansiell og annen informasjon

BWG Homes’ informasjonspraksis skal være basert på åpenhet og lik behandling av alle aksjonærer. Selskapet 

gir investorer og analytikere lik og samtidig tilgang til ny og kurssensitiv informasjon. Det er fastsatt retnings-

linjer for investorforbindelser og for finansiell informasjon. 

BWG Homes’ kommunikasjon med finansmarkedet skal gi investorer og analytikere et best mulig grunnlag for 

å skape et presist bilde av selskapets finansielle stilling, sentrale verdidrivere, risikofaktorer og andre forhold 

som kan påvirke fremtidig verdiskaping. Samtidig skal selskapets ledelse søke å fange opp eventuelle 

 styringssignaler fra markedet. 

Selskapet forplikter seg til å gi finansmarkedet presis, relevant og konsistent informasjon om forhold av betyd-

ning for verdsettelsen av selskapets verdipapirer, når BWG Homes er rett kilde for slik informasjon. 

Det er definert hvem som er selskapets talsmenn i ulike saker. Selskapet har beredskapsplan for håndtering av 

media i saker av spesiell karakter.

Rapporter og meldinger

BWG Homes følger verdipapirhandelloven når det gjelder kvartalsrapportering. Fullstendig årsregnskap, 

styrets beretning og årsrapport gjøres tilgjengelig på selskapets nettside senest 21 dager (gjeldende fra 

2008) før generalforsamling og sendes aksjonærer senest 14 dager før generalforsamling. Finanskalenderen 

gjøres kjent for ett år om gangen og er tilgjengelig på selskapets nettside og i årsrapporten. Meldinger offentlig-

gjøres og distribueres via Hugin på en ”effektiv og ikke-diskriminerende måte” til Oslo Børs og samtidig til 

nasjonale og internasjonale nyhetsbyråer i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12 og børsloven.

Dialog med aksjeeiere og finansmarkedet

Konsernsjef og finansdirektør er selskapets talsmenn overfor finansmarkedet. De har løpende dialog med inves torer 

og analytikere. Det arrangeres åpne presentasjoner i forbindelse med offentliggjøring av kvartals rapporter. 

Samtlige kvartalspresentasjonene er også tilgjengelig via web-cast samtidig som presentasjonene avholdes.  

I etterkant av kvartalspresentasjoner holdes det investorpresentasjoner, nasjonalt og internasjonalt. I en periode 

på fire uker før offentliggjøring av kvartalsresultater deltar ikke selskapet i investor- eller analytikermøter.

All kurssensitiv informasjon offentliggjøres ”effektivt og ikke-diskriminerende” – både på norsk og engelsk. 

Børsmeldinger, pressemeldinger, rapporter, presentasjonsmateriale og web-cast-sendinger er tilgjengelige på 

selskapets nettside. BWG Homes ble høsten 2007 tildelt Oslo Børs Informasjonsmerke (I) og Engelskmerke (E). 
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VEDTEKTER fOR BWg HOMES ASA

§1 Selskapets navn er BWG Homes ASA, og  

selskapet skal være et allmennaksjeselskap.

§2 Selskapets formål er i egen regi eller gjennom 

deltagelse i andre selskaper å drive byggevirk

somhet samt annen virksomhet i tilknytning 

til dette. Selskapet kan i den forbindelse yte 

lån og stille sikkerheter.

§3 Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§4 Selskapets aksjekapital er kr 66 000 000 for  

  delt på 66 000 000 aksjer hver pålydende kr 1.

§5 Selskapets styre skal bestå av 5–7 medlem

mer etter generalforsamlingens nærmere 

beslutning. Selskapets styre inklusive styrets 

leder og nestleder velges av generalforsamlin

gen med en funksjonstid på to år. Selskapets 

firma tegnes av styrets leder og styrets nest

leder hver for seg eller av to styremedlemmer 

i fellesskap, og for øvrig av den styret gir 

firmategningsrett. 

§6 Selskapet skal ha en valgkomité bestående 

av tre medlemmer, som velges av general

forsamlingen med en funksjonstid på ett år. 

Valgkomitéen foreslår kandidater til styret og 

eventuell bedriftsforsamling samt honorar 

for medlemmene av disse organer. Styret kan 

fastsette instruks for valgkomitéen. 

§7 Den ordinære generalforsamling skal  

behandle og avgjøre:

  a) Godkjennelse av årsregnskapet og 

  års beretningen, herunder utdeling av 

  utbytte. 

  b) Andre saker som etter loven eller ved

  tektene hører under generalforsamlingen.

§8 For øvrig kommer allmennaksjelovens  

bestemmelser til anvendelse.

14.
SELSKAPSOVERTAKELSE

Likebehandling og åpenhet

I selskapets vedtekter er det ingen begrensninger når det gjelder aksjeoppkjøp. 

Styret legger til grunn at alle aksjonærer skal behandles likt. Styret skal ikke uten 

særlige grunner søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter bud på 

BWG Homes’ aksjer. 

Vurdering av tilbudet

Ved eventuelle overtagelsestilbud om deler av eller hele selskapet, skal styret påse 

at aksjeeiere blir likebehandlet, og at BWG Homes’ virksomhet ikke forstyrres 

unødig. Dersom det fremsettes bud på BWG Homes’ aksjer, skal styret avgi en ut-

talelse om sin vurdering av budet med en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere 

eller ikke. Styret vil innhente en uavhengig verdivurdering og gjøre denne kjent for 

aksjeeierne i sin uttalelse. Dersom styret ikke finner å kunne gi en slik anbefaling 

skal det redegjøres for bakgrunnen for dette. Dersom noen styremedlemmer tar 

forbehold om styrets uttalelse, skal dette presiseres. Styrets uttalelse vil for øvrig 

følge retningslinjene i verdipapirhandelloven.

Avhendelse av virksomhet

Avhendelse av selskapets virksomhet besluttes av generalforsamlingen.

15.
REVISOR

Valg av revisor

BWG Homes har benyttet KPMG som revisor i 2007 og viderefører dette for 2008. 

Revisors primære oppgave er å utføre revisjon pålagt ved lov og faglige standarder 

med den nøyaktighet, kompetanse og integritet som loven og faglige standarder krever. 

Styrets forhold til revisor

Det er vedtatt egen instruks for styrets forhold til revisor, herunder også retnings-

linjer for selskapets adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. 

Revisor har minst én gang i året møte med styret uten at administrasjonen er til 

stede. Revisor skal årlig gi styret skriftlig bekreftelse på at fastsatte uavhengighets-

krav oppfylles. Revisor deltar i styremøtene som behandler årsregnskapet. Revisor 

har rett til å delta i generalforsamlinger.

Revisor skal årlig fremlegge for styret hovedtrekkene i planen for gjennomføring 

av revisjonsarbeidet. Revisor skal gjennomgå eventuelle vesentlige endringer i BWG 

Homes’ regnskapsprinsipper, vurderinger av vesentlige regnskapsestimater og alle 

vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen. 

Revisor skal minst én gang i året gjennomgå med styret BWG Homes’ interne 

kontrollsystemer, herunder identifiserbare svakheter og forslag til forbedringer.

Styret orienterer generalforsamlingen om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon 

og andre tjenester. 
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Investor- og  
aksjonærinformasjon
BWg Homes søker å gi sine aksjonærer et  årlig utbytte på 50 til 70 prosent av ordinært resultat 
etter skatt. Utbytte foreslås dersom det etter  styrets vurdering ikke negativt påvirker BWg 
Homes’ fremtidige vekstambisjoner eller kapital  struktur. 

BWG Homes ASA er notert på Oslo Børs under listen OB Match. Selskapet ble notert den 17. mars 2006. 

OMSETNINg

Det har vært omsatt 36 266 919 BWG-aksjer og gjennomført 4 270 handler i 2007. Eksklusive emisjonen  

26. april 2007 på 14 497 758 aksjer, var omsetningen på 21 769 161 aksjer i 2007. 

For regnskapsåret 2006 ble det utbetalt et utbytte på 2,50 kroner per aksje, totalt 112,5 millioner kroner. 

Styret vil foreslå for Generalforsamlingen at det utbetales et utbytte for regnskapsåret 2007 på 2,00 kroner 

per aksje, totalt 132 millioner kroner. BWG-aksjen noteres eksklusiv utbytte 22. mai 2008. Vedtatt utbytte 

betales 30. mai 2008 til aksjonærer som per 21. mai 2008 er registrert i VPS.

KAPITALUTVIDELSER

Styret vil kun foreslå kapitalutvidelser som ivaretar aksjonærfellesskapets langsiktige interesser. 

I forbindelse med kjøpet av Prevesta AB ble det gjennomført to emisjoner i første halvår 2007 i henhold til full-

makt gitt av generalforsamlingen 18. april 2007. Den 26. april 2007 ble det gjennomført en emisjon (Emisjon I) 

i markedet på 14 497 758 aksjer og hentet inn 652 millioner kroner med tegningskurs på 45 kroner per aksje. 

Den rettede emisjonen (Emisjon II) mot Prevesta-aksjonærene på 6 502 242 aksjer ble gjennomført 31. mai 2007.

ANTALL AKSjER 

BWG Homes har én aksjeklasse. Selskapet har 66 000 000 

aksjer og en aksjekapital på 66 000 000 kroner.  

Aksjenes pålydende er 1 krone.

AKSjONæRPOLITIKK

BWG Homes informerer løpende aksjonærer, analytikere 

og andre interesserte om selskapets utvikling, aktivi-

teter og særskilte hendelser. Informasjonen har som 

formål å alltid gi et mest mulig korrekt og fullstendig 

bilde av virksomheten, inkludert forhold som kan på-

virke fremtidig verdiskaping. Dette skal bidra til at 

prising av selskapet reflekterer de underliggende 

verdier og forventninger om fremtidig verdiskapning.

ANTALL AKSjER

01.01.2007 Antall aksjer 45 000 000

26.04.2007 Emisjon I 14 497 758

31.05.2007 Emisjon II  6 502 242

30.06.2007 Antall aksjer 66 000 000

 Veid gjennomsnittlig antall aksjer i 2007 58 619 233

BWgAKSjEN

(NOK) 2007 2006

Høyeste kurs 48,00 42,00

Laveste kurs  29,50 33,50

Sluttkurs 31,30 38,00
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BWG Homes vektlegger en åpen og lik behandling av alle aksjonærer. Dette skjer 

gjennom kvartals- og års rapporter, åpne presenta sjoner, investormøter og børs- 

og pressemeldinger. Konsernsjef og finansdirektør holder jevnlig møter med norske 

og internasjonale investormiljøer. Ved utgangen av mars 2008 fulgte følgende 

analytikere BWG-aksjen, se tabell til høyre.

OPSjONER Og KONVERTIBLE LåN

Styret i BWG Homes har ikke tildelt opsjoner til konsern sjef eller øvrige ledelse. Det 

er ikke etablert eget aksje program for ansatte. Det er ingen konvertible lån. 

INNSIDEREgLEMENT

Innsidereglementet definerer hvem som er primær innsider og hvordan primærinn-

sider skal etterleve gjeldende regler. Primærinnsiders handel i BWG-aksjen skal alltid 

klareres på forhånd med klareringsansvarlig i  BWG Homes.

AKSjONæRSTRUKTUR PER 31.12.2007

Største aksjonær er konsernsjef Lars Nilsen som eier 23 958 000 aksjer (36,3 prosent) 

gjennom sine selskaper Lani Industrier AS, Lani Development AS og Lagulise AS. 

Oversikt over styrets og ledelsens aksjeeie finnes i Note 17.

RETNINgSLINjER fOR IRARBEID 

BWG Homes’ kommunikasjon med finansmarkedet 

rettes inn mot å gi investorer og analytikere et best 

mulig grunnlag for å etablere og vedlikeholde et pre-

sist bilde av selskapets finansielle stilling og forhold 

som kan påvirke frem tidig verdiskaping. Samtidig 

skal selskapets ledelse søke å fange opp eventuelle 

styringssignaler fra markedet.

Selskapet forplikter seg til å gi finansmarkedet presis, 

relevant, rettidig og konsistent informasjon om forhold 

av betydning for verdsettelsen av selskapets verdi-

papirer, når BWG Homes er rett kilde for slik informasjon.

  
NORSKE   UTENLANDSKE    TOTALT 

  

BEHOLDNINg ANTALL  BEHOLDNINg  PROSENT ANTALL  BEHOLDNINg PROSENT  ANTALL  BEHOLDNINg  PROSENT 

1–1 000 296 116 731 0,18% 14 5 083 0,01% 310 121 814 0,18%

1 001–10 000 165 809 122 1,23% 18 66 630 0,10% 183 875 752 1,33%

10 001–100 000 168 5 103 985 7,73% 16 828 608 1,26% 184 5 932 593 8,99%

100 001–1 000 000 17 3 527 500 5,34% 14 8 238 916 12,48% 31 11 766 416 17,83%

1 000 001–10 000 000 8 15 347 792 23,25% 8 11 745 633 17,80% 16 27 093 425 41,05%

10 000 001–OVER 1 20 210 000 30,62% 0 0 0% 1 20 210 000 30,62%

SUM 655 45 115 130 68,34% 70 20 884 870 31,64% 725 66 000 000 100%

fORDELINg AV AKSjONæRER På AKSjONæRgRUPPER PER 31.12.2007

AKSjONæRSTRUKTUR

 2007 2006

Antall aksjonærer 725 701

Andel eiet av norske aksjonærer  68,36% 81,13%

Andel eiet av utenlandske aksjonærer  31,64% 18,87%

Andel eiet av 20 største aksjonærer 76,12% 82,99%

Andel eiet av konsernsjef Lars Nilsen 36,30% 50,13%

Totalt antall aksjer  66 000 000 45 000 000

ANALYTIKERE SOM fULgTE BWgAKSjEN  
PER MARS 2008

SELSKAP NAVN

Arctic Securities Fridtjof Berents

DnB NOR Markets  Ellen Stenseth

Glitnir Securities Terje Mauer

Pareto Securities  Jørn B. Lyshoel

SEB Enskilda  Ketil Skjåk
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Likebehandling

Selskapet gir investorer og analytikere lik og samtidig 

tilgang til ny og kurssensitiv informasjon. All kurs-

sensitiv informasjon offentliggjøres og distribueres 

via Hugin på en ”effektiv og ikke-diskriminerende 

måte” til Oslo Børs og samtidig til nasjonale og inter-

nasjonale nyhetsbyråer, og gjøres tilgjengelig på 

 selskapets nettside. 

BWG Homes behandler informasjon likt, uavhengig 

av om informasjonen er av negativ eller positiv karakter.

Det arrangeres åpne presentasjoner ved fremleg-

gelse av kvartalsvise rapporter. Rapporter, presen-

tasjoner og web-cast sendinger gjøres tilgjengelig 

på selskapets nettside. All finansiell informasjon 

gjøres tilgjengelig på både norsk og engelsk. 

Selskapets årlige finanskalender finnes i årsrapporten, 

på Oslo Børs’ nettside og på selskapets nettside. 

 Selskapet oppfyller Oslo Børs’ krav til Informa sjons-

merket og Engelskmerket. 

Selskapets nettside www.bwghomes.no har egne 

sider for investor  relatert informasjon.

STØRSTE AKSjONæRER PER 31.12.2007

AKSjONæR ANDEL I PROSENT

LANI INDUSTRIER AS 30,62%

LANI DEVELOPMENT AS 5,22%

PARETO AKSJE NORGE 5,06%

BANK OF NEW yORK, BRUSSELS BRANCH, S/A ALPINE 3,53%

VITAL FORSIKRING ASA 3,17%

INDUSTRI KAPITAL 2004, II 2,53%

INDUSTRI KAPITAL 2004, III 2,31%

BANK OF NEW yORK, BRUSSELS BRANCH, S/A EQUITy 2,20%

PARETO AKTIV 2,16%

INDUSTRI KAPITAL 2004, I 2,09%

VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE 1,99%

VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN 1,93%

UBS AG, LONDON BRANCH (nominee) 1,91%

DNB NOR NORGE (IV) VPF 1,89%

FOLKETRyGDFONDET 1,83%

MORGAN STANLEy & CO. INC. (nominee) 1,69%

CITIBANK INTL. PLC. (LUX BRANCH) (nominee) 1,53%

STATE STREET BANK AND TRUST CO. (nominee) 1,50%

INDUSTRI KAPITAL 2004, IV 1,49%

BNP PARIBAS SECS SERVICES PARIS (nominee) 1,46%

Øvrige 23,88%

Sum 100,00%

I henhold til anbefaling fra Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) og aksje loven § 4–10, har selskapet 
bedt om informasjon om hvilke aksjonærer som ligger bak de ulike “nominee” kontoene. Denne infor-
masjonen har ikke blitt gjort tilgjengelig for selskapet.

KURSUTVIKLINg BWgAKSjEN
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TALSMENN

Konsernsjef og finansdirektør er selskapets talsmenn overfor finansmarkedet. 

Øvrige medlemmer av ledergruppen benyttes som talsmenn på konkrete saker og 

problemstillinger når det er nødvendig for at markedet skal få tilgang til best mulig 

informasjon.

OffENTLIggjØRINg AV KURSSENSITIV INfORMASjON

BWG Homes offentliggjør kurssensitiv informasjon knyttet til vesentlige kontrakter 

og investeringer eller andre vesentlige endringer eller hendelser i selskapet.  

Sel skapet kommenterer av prinsipp ikke rykter eller spekulasjoner.

Ved utgangen av hver måned offentliggjøres månedens netto ordreinngang i verdi 

sammenlignet med samme periode siste år og akkumulert for året. Denne infor-

masjon gjelder nye ordre, fratrukket kansellerte ordre inngått samme år. Kansel-

lerte ordre inngått tidligere år tas ikke hensyn til. 

gUIDANCE

BWG Homes tallfester ikke mål for selskapets fremtidige omsetning, resultater, 

kapitalavkastning eller kontantstrøm.

fORHOLDET TIL ANALYSER, ESTIMATER Og RESULTATfORVENTNINgER

BWG Homes kan vurdere analyser i forkant av offentliggjøring, men vil bare kunne 

korrigere rene faktafeil og feil i fremstillingen av informasjonen selskapet selv har 

frigitt til markedet gjennom børsmeldinger eller på selskapets nettsider. Selskapet 

tar ikke ansvar for innholdet i slike analyser. Selskapet kommenterer for øvrig ikke 

de estimatene eller vurderingene som gjøres av analytikere eller investorer.

Selskapet videreformidler ikke analyser 

eller rapporter fra tredj e part, men 

henviser til analytiker oversikten på 

selskapets nettside.

STILLE PERIODER

I en periode på fire uker før offent-

liggjøring av kvartalsresultatene 

mini merer BWG Homes sin kontakt 

med analytikere, investorer og jour-

nalister. I denne perioden av holdes 

det ingen investor- eller analytiker-

møter,  og primærinnsidere handler 

ikke i BWG-aksjen.
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fINANSIELL KALENDER 2008

1. KVARTAL  Torsdag 15. mai 

gENERALfORSAMLINg  Onsdag 21. mai

2. KVARTAL  Onsdag 20. august 

3. KVARTAL  Onsdag 5. november 

HISTORISK UTVIKLINg fOR BWgAKSjEN (NOK) 
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ELISABET LANDSEND (50) 
KOMMUNIKASjONS

DIREKTØR

Utdannelse: Cand.mag. 
Aksjer: 4 400

jONAS KARLSSON (44) 
fINANSDIREKTØR,

BWg HOMES AB

Utdannelse: Siviløkonom
Aksjer: 93 023

LARS NILSEN (40)

KONSERNSjEf

Utdannelse: MBA  
finans og eiendom 
Aksjer: 23 958 000

KETIL KVALVIK (49)
fINANS DIREKTØR 

Utdannelse: Revisor 
Aksjer: 10 000

MIKAEL OLSSON (48)
ADM. DIREKTØR,  
BWg HOMES AB

Utdannelse: Business   
administration og økonomi
Aksjer: 116 279

OLE fEET (48) 
ADM.DIREKTØR,  

BLOCK WATNE AS

Utdannelse: Sivilingeniør
og bedriftsøkonom 
Aksjer: 15 400 
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BWg Homes AsA 
Postboks 1817 Vika, 
0123 Oslo
Tlf: (+47) 23 24 60 00
Faks: (+47) 23 24 60 13
Epost: post@bwghomes.no

smålANdsVillAN AB
Myresjö 
574 85 Vetlanda 
Tlf: (+46) 382 345 50
Faks: (+46) 383 914 40
Epost: info@smalandsvillan.se

BWg Homes AB
Myresjö 
574 85 Vetlanda 
Tlf: (+46) 383 963 00
Faks: (+46) 383 914 40

BloCk WAtNe As
Postboks 1817 Vika
0123 Oslo
Tlf: (+47) 23 24 60 00
Faks: (+47) 23 24 60 01
Epost: post@blockwatne.no

myresjöHus AB
Myresjö 
574 85 Vetlanda 
Tlf: (+46) 383 960 00
Faks: (+46) 383 914 40
Epost: kontakt@myresjohus.se

Organisasjonen og adresser

HetlANdHus As



www.bwghomes.no

BWg Homes AsA 
Postboks 1817 Vika

0123 OSLO
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