
Ordreinngang 
NOK millioner 3 941

Operativ omsetning
NOK millioner 3 926

Operativ EBITDA-margin
Prosent 11,7

Operativ omsetning per
forretningsområde
NOK millioner 
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(NOK MILLIONER) NOTE 2013 2012 2011 2010  2009 

Ordreinngang 1 3 941 3 374 3 199 3 478 2 882

Ordrereserve 2 1 675 1 455 1 613 1 809 1 471

Omsetning  4 015 3 475 3 245 2 985 2 696

EBITDA  471 414 338 283 246

EBIT  454 403 316 265 222

Nedskrivning goodwill  0 404 0 0 0

EBT  421 -114 221 248 89

Årsresultat  311 -174 159 178 70

EBITDA-margin 3 11,7% 11,9% 10,4% 9,5% 9,1%

EBIT-margin 4 11,3% 11,6% 9,7% 8,9% 8,2%

Antall ansatte ved årsskiftet  1 039 1 014 978 971 826

Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt  -279 -281 -150 144 301

Utbetalt utbytte  0 0 -88 0 0

Netto kontantstrøm  80 -62 56 7 41

Bokført verdi eiendeler  6 185 5 293 5 223 4 725 4 314

Netto rentebærende gjeld 5 1 844 1 474 1 603 1 347 1 474

Bokført egenkapital  2 561 2 182 1 946 1 878 1 654

Sysselsatt kapital 6 5 004 3 977 3 964 3 603 3 477

Egenkapitalandel 7 41,4% 41,2% 37,3% 39,8% 38,3%

Avkastning på egenkapital 8 13,1% -8,5% 8,3% 10,1% 4,4%

Avkastning på sysselsatt kapital 9 10,1% 10,2% 8,3% 7,5% 6,0%

Antall aksjer ved årsskiftet  136 121 433 136 121 433 98 276 000 98 276 000 98 276 000

Gjennomsnittlig antall aksjer i året  136 121 433 128 159 994 98 276 000 98 276 000 93 764 296

Resultat per aksje (NOK)  2,28 -1,36 1,62 1,81 0,75

Utbytte per aksje for regnskapsåret (NOK)  0,25 – – 0,90 –

Aksjekurs ved årsskiftet (NOK)  11,50 12,05 9,60 21,20 17,00

DEFINISJONER / NOTER: 
1 Verdi av nye kontrakter i året, minus verdi av 

annullerte kontrakter inngått samme år 
2 Gjenstående verdi av inngåtte kontrakter
3 EBITDA dividert på omsetning  
4 EBIT dividert på omsetning   

 

5 Samlet rentebærende gjeld minus likvide midler 
og rentebærende fordringer 

6 Sum eiendeler minus ikke rentebærende  
kortsiktig gjeld   

7 Bokført egenkapital dividert på sum eiendeler  
  

8 Resultat etter skatt dividert på gjennomsnittlig 
bokført egenkapital 

9 EBIT dividert på gjennomsnittlig sysselsatt 
kapital    
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På våre nettsider finner  
du årsrapporten her:
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EBITDA
NOK millioner

Omsetning
NOK millioner

Antall ansatte

Konsern
 Styrker finansiell posisjon og fleksibilitet. Plassering  

av nytt obligasjonslån på NOK 350 millioner. 
 Største aksjonær OBOS kjøper 18,4 millioner aksjer  

fra Lars Nilsen.
 Kjøper prosjektutvikleren Kärnhem AB.
 Ole Feet overtar som konsernsjef. 

Block Watne
 Geir Skoglund ansatt som adm. direktør.
 Historisk høy ordreinngang. 
 Reduserer kostnadsnivå og produksjonskapasitet.
 Samarbeidsprosjekter med OBOS i Hamar og Fredrikstad. 

 

BWG Homes AB
 Største småhusaktør i Sverige.
 Sterk vekst i ordreinngang.
 Lanserer seks BRF-prosjekter; godt mottatt i markedet. 
 Modulbaserte Start Living-boliger i produksjon.
 Endring i ledelsen. Ny VD Joakim Henriksson tiltrer  

i mai 2014.

Kärnhem
 Positiv resultatutvikling og sterk ordreinngang.
 BRF-prosjektet Mjødners Höjd, Växjö (30 enheter)  

solgt og byggestartet.
 Flere nye prosjekter salgsstartet gjennom året,  

127 boliger solgt. 
 Selger vindusfabrikken Sävsjö Snickerifabrik til  

Sunnerbo Fönster.

Viktige hendelser
2013
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Dette er BWG Homes

Konsernet BWG Homes eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge og Kärnhem, 
Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. Dette er velkjente og ledende boligbyggere i sine 
markeder med produkter og kompetanse utviklet gjennom mange års erfaring. Kjern  e  -
virk somheten er å bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris gjennom å utvikle attraktive 
pro sjekter og boligtyper. BWG Homes produserer årlig omlag 2 000 boliger innen  
produktspekteret enebolig, rekkehus og leilighetsbygg. 

Bedre produksjonseffektivitet
med LEAN
De siste årene har BWG Homes AB lagt ned mye arbeid 
og ressurser for å effektivisere produksjonen og få bedre 
kvalitet i leveransene. Forbedringsprosjektet har om-
fattet hele virksomheten. 

Attraktive boliger for folk flest
Block Watne skal være en langsiktig aktør som skaper 
trygghet for kunder og investorer. Med standardiserte 
produksjonsmetoder sikrer vi attraktive og kostnads-
effektive boliger for fremtiden.
 
– Vi skal selvsagt bygge med god lønnsomhet og 
fortjeneste. Men vi skal også være dyktige på å utvikle 
boliger med gode planløsninger til en fornuftig pris.  
Å bidra til at boligmarkedet fungerer, er også en del av 
samfunnsansvaret, forteller administrerende direktør 
Geir Skoglund.

Lese mer om dette her:
BWGHOMES.NO/BEDRE PRODUKSJONSEFFEKTIVITET MED LEAN

Lese mer om dette her:
BWGHOMES.NO/ATTRAKTIVE BOLIGER FOR FOLK FLEST

–– VED Å BRUK E STAN DA  R  DI 

SERTE MATERIALER OG BYG G 

DE TAL JER – KOMBI NERT MED 

VELPRØVDE BYGGEME TODER 

OG RUTINER – SIK RER VI 

FR AMDRIF T,  K VALITE T OG 

LØNNSOMHE T I  BYGG E 

PROS JEK TENE.   

Sverre Kirkevold,  
Teknisk sjef i Block Watne

–– G O D E  P L A N L Ø S N I N G E R  E R  AV G J Ø R E N D E .  V I 

S K A L  B Y G G E  B O L I G E R  O G  U T V I K L E  B O M I L J Ø E R  

S O M  K U N D E N E  VÅ R E  T R I V E S  I .  

Geir Skoglund,
Adm. direktør i Block Watne

P R O
D U K

S J O N

R E K
L A M A
S J O N



–– V I  H A R  B R U K T  L AV K O N J U N K T U R E N 

PÅ  E N  G O D  M ÅT E .  A LT  V I  H A R  G J O R T 

H A R  VÆ R T  E N  F O R B E R E D E L S E  T I L  D E N 

H Ø Y K O N J U N K T U R E N  S O M  M Å  K O M M E .

Hans Östberg, Produksjonssjef
 i Myresjöhus og SmålandsVillan

Våre 5 merkevarer 
kan du lese om her:
BWGHOMES.NO/VÅRE MERKEVARER

Bli kjent med Kärnhem
I april 2013 kjøpte vi den svenske prosjektut-
vikleren Kärnhem. Kärnhem har sitt tyngdepunkt 
i vekstområder fra Stockholm og sydover og kan 
vise til høyere aktivitet i 2013 enn planlagt.

Lese mer om dette her:
BWGHOMES.NO/BLI KJENT MED KARNHEM

–– V I  E R  V E L D I G  G O D T  F O R N Ø Y D  M E D  

Å  H A  B L I  K J Ø P T  O P P  AV  E N  S Å  K O M P E 

T E N T  O G  F I N A N S I E LT  S T E R K  E I E R .  

Johan Karlsson,
VD i Kärnhem

NYE
P R O D U K T E R  F O R  E T  

S T Ø R R E  M A R K E D

Tidligere stod småhusproduksjon for rundt halvparten 
av boligbyggingen i Sverige. Nå er vi i full gang med å 
utvikle nye og mer markedstilpassede og produksjons-
effektive boliger. I tillegg til eneboliger er boligprosjekter 
i egen regi og for bostadsrettsforeninger satsnings-
områder i Sverige.

Lese mer om dette her:
BWGHOMES.NO/NYE PRODUKTER FOR ET STORRE MARKED

Vår verdikjede

Les mer om verdikjeden her: 
BWGHOMES.NO/VERDIKJEDEN

TOMTEKJØP: 
Tomteområder med rett 
beliggenhet og pris er fun da  - 
mentet for utviklingen av 
fremtidige boligområder. 
Konsernets tomtebank har 
kapasitet for ca. 16 000 
boligenheter i Norge og  
ca. 3 000 i Sverige.

PROSJEKT- OG  
PRODUKT UTVIKLING: 
Prosjektene planlegges for 
god utnyttelse av området 
og boligplassering med 
hensyn til sol, miljø og infra- 
struktur. Våre arkitekter 
utvikler boligtyper med  
vekt på bomiljø, energi og 
gode planløsninger.

SALG: 
Boligene selges av ansatte 
selgere, tilknyttede agenter 
og meglere. Kundene følges 
opp fra kontrakten er signert 
til boligene er overlevert til 
avtalt pris, tid og kvalitet. 
Kundefornøydhet og leve- 
ransekvalitet måles jevnlig.

PRODUKSJON I FABRIKK: 
Husmoduler til Hetlandhus, 
SmålandsVillan og Start 
Living produseres i egne 
fabrikkanlegg. Veggelemen-
ter og materialleveranser  
til Kärnhem og Myresjöhus 
prefabrikeres for videre 
produksjon på byggeplass.

PRODUKSJON PÅ  
BYGGEPLASS: 
I Block Watne utføres all 
boligproduksjonen på bygge- 
plass av våre tømrere. 
Boligene produseres etter 
standardiserte byggemeto-
der uavhengig av boligtype 
og hvor i landet det bygges.

Dette er BWG Homes  05
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STRATEGISK HOVEDRETNING

 BWG Homes skal skape  
god lønnsomhet med 
moderat risiko gjennom  
å eie og ut vikle ledende 
bolig by ggere. De virk   som - 
 heter som inngår i kon sernet 
skal ha  ledende og sterke 
merkevarer i sine  respektive 
markeder. 

 Konsernet skal tilstrebe en 
kontrollert  organisk vekst 
med gode resultatmarginer.

 Ved prioritering av egne 
boligprosjekter i randsonen 
av større bysentra tilstreber 
BWG Homes en mer stabil 
 resultatutvikling enn de 
gen e relle markedssving-
ninger  skulle tilsi. 

 Lønnsomhet og kvalitet  
i  boligprosjektene har 

prioritet fremfor kortsiktig 
topplinjevekst.

 Gjennom systematisk 
opplæring, utviklingsmulig-
heter, god lønnsomhet og 
markeds tilpasning skal  
BWG Homes tilby gode  
og stabile arbeidsplasser. 

 BWG Homes vurderer  
mulige konsoliderings-
prosesser i det nordiske 
 markedet.

 Løpende avkastning til 
sel skapets aksjonærer skal 
være prioritert. Utbytte 
foreslås dersom det etter 
styrets vurder ing ikke 
negativt påvirker BWG 
Homes’ vekstambisjoner 
eller kapitalstruktur.



FORTSATT BEHOV FOR NYE BOLIGER
Etter mange år med lav produksjon, er bolig-
underskuddet stort i Sverige. Restriktiv utlåns-
politikk fra bankene og etterdønninger av 
finanskrisen med arbeidsledighet og finansiell 
uro har medvirket til dette. Det har også vært 
knapphet på tomteområder for utbygging 
i vekstområder. Befolkningsvekst, sentrali-
sering og sanering av utdaterte boliger vil 
tvinge frem økt nyproduksjon. 

I Norge er boligmarkedet tilbake på mer 
 normale nivåer etter en rekke år med sterk 
vekst og prisoppgang. Kundene er mer 
avventertil sine bolig investeringer, også drevet 
av negative oppslag i media, og av at bankene 
strammer til på mellom finansiering. Behovet 
for økt nyproduksjon er fortsatt til stede, 
særlig i om rådene rundt større byer og 
tettsteder. Med en igangsetting som er lavere 
enn behovet, vil vi igjen kunne oppleve 
prisvekst i pressområdene.

STØRRE DEL AV BOLIGMARKEDET I SVERIGE
BWG Homes AB med merkevarene Myresjö-
hus og SmålandsVillan har gjennom mange 
år hatt posisjonen som en av de største 
småhusprodusentene. Det skal vi videreføre. 
Ambisjonen er også å bli en større aktør i det 
samlede bolig markedet. Det har vært jobbet 
godt med å effektivisere produksjonen, og 
å utvikle nye arealeffektive og prisgunstige 
boligtyper for å få et bredere produkt tilbud. 
Det investeres i tomter i vekst områder for 
boligprosjekter i egen regi. Det er bygget opp 
kompetanse for å kunne realisere prosjekter 
for borettslag (BRF). I 2013 ble det lansert 
seks BRF-prosjekter, og flere vil komme i 
2014. Dette gir økt volum av standardiser-
te produkter i fabrikkene, og vi får høyere 
omsetning og lønnsomhet. Vi ser frem til 
at ny ledelse i BWG Homes AB skal utvikle 
virksomheten videre.

BRF er et vekstområde for konsernets 
virksomhet i Sverige. Eierformen er gunstig 
for boligkjøpere fordi det krever mindre 
egen kapital enn ved finansiering av selv eier-
boliger. Kjøpet av prosjektorganisasjonen 
Kärnhem i april 2013 er et ledd i denne sats-
ningen. Selskapet har så langt utviklet seg 
positivt, og bedre enn forventet på  

oppkjøpstidspunktet. Vi har fått tilført 
BRF-kompetanse og en prosjektportefølje 
som styrker vår satsning i det svenske  
boligmarkedet. Vi er med andre ord godt  
posisjonert for å øke markedsandeler og 
vokse med lønnsomhet i 2014 og videre.

LAVERE SALGSTAKT I NORGE
Å tilpasse kapasitet og kostnadsnivå  
til eksisterende markedsforhold er  
«business as usual» i vår virksomhets - 
styring. En viktig del av lederskapet er  
å få frem robuste og tilpasningsdyktige 
organisasjoner. Det dreier seg om å se 
muligheter og å ha handlekraft til å gjøre 
nødvendige grep, både i vekstfaser og 
 når vi må justere ned.  

Block Watne har gjennom mange år levert 
sterke resultater. Etter flere år med vekst i 
produksjonskapasitet og investeringer i nye 
tomteområder, drevet av stor etterspørsel 
etter nye boliger, må virksomheten i Norge 
tilpasses lavere ordreinngang. Dette arbeidet 
startet senhøsten 2013. Bemanningsreduk-
sjoner er gjennomført i både produksjons-
leddet og i administrative funksjoner. Block 
Watne har gjennom mange år bygget opp  
en langsiktig tomtebank for fremtidige 
 boligprosjekter. Å sørge for bedre utnyttelse 
av tomtebanken har vært en prioritert opp-
gave. Vi selger ut tomter som ikke passer  
for Block Watnes produksjon, og større  
prosjekter gjennomføres med samarbeids-
partnere. Dette bidrar til å redusere kapital-
binding, styrke gjennomføringskraft og 
å spre risiko på en fornuftig måte. Block 
Watnes kjernevirksomhet er å produsere 
energismarte, fornuftige prisede boliger  
med gjennomtenkte planløsninger – til folk 
flest. Det skal vi fortsette med. Vi vil legge 
større vekt på prosjekter som krever mindre 
investeringer i infrastruktur, og på boligtyper  
for Husbankfinansiering, slik at vi har boliger 
for en større bredde av markedet. 

STYRKET FINANSIELL STILLING
I 2013 utstedte vi ytterligere en obligasjon, 
og konsernet er nå fullt refinansiert. Våre 
sentrale oppgaver fremover blir å få frem 
attraktive boligprosjekter som gir lønn som-
het med en begrenset kapital binding. Vi  

skal bruke overskuddslikviditet  til å  
ned betale gjeld og sikre positiv kontant-
strøm. Det er styrets og administrasjonens  
ambisjon over tid å etablere BWG som en 
stabil utbytteaksje.

KJÆRE AKSJONÆR I BWG HOMES. 2013 ble i sum et godt år for BWG med omsetningsvekst  
og et rekordsterkt resultat. Året utviklet seg likevel noe forskjellig i Norge og Sverige. Vi  
kan konstatere et vendepunkt for våre virksomheter i Sverige. Etter flere år med krevende 
markeds forhold og svakt salg, har dette endelig snudd. Boligmarkedet er igjen i vekst.  
I Norge har prisstigning og høy salgstakt over flere år flatet ut i 2013. Det er vår formening  
at salget fortsatt vil være godt i 2014. 

Tilpasser virksomheten til 
markedssituasjonen

D E T  D R E I E R  S E G  O M  

Å  S E  M U L I G H E T E R  O G  

H A  H A N D L E K R A F T  T I L  

Å  G J Ø R E  N Ø D V E N D I G E 

G R E P.

OLE FEET
Konsernsjef
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Utflating fra høye nivåer i Norge,  
positiv utvikling i Sverige

BWG Homes kan i 2013 vise til vekst i omsetning. Konsernets operative resultat  
var på samme nivå som for 2012. Boligmarkedet i Norge var godt i første del av 
2013, men salget ble lavere mot slutten av året. Markedssituasjonen i Sverige 
bedret seg gjennom hele 2013. 

ÅRET I HOVEDTREKK
Fortsatt befolkningsvekst, lav rente og ar-
beidsledighet på lave nivåer har sikret gode 
rammevilkår for konsernets virksomhet i 
Norge. Block Watne hadde en solid utvikling 
i årets ni første måneder med volumvekst 
og tilfredsstillende marginer. Effektiv drift 
og markedstilpasset prosjektutvikling med 
godt salg bidro til dette. Utvikling av eksis-
terende prosjekter og bedre utnyttelse av 
tomtebanken har vært prioritert. Utover i 2. 
halvår ble markedssituasjonen mer krevende 
med utflating i salgstakt og enhetspriser. 
En viss innstramming i bankenes boliglån-
politikk har medvirket til at kundene er mer 
avventende, og det tar lenger tid å realisere 
salg. Det ble derfor iverksatt en nedbeman-
ning i november for å tilpasse Block Watnes 
produksjonskapasitet til et lavere salg. 

Den økonomiske situasjonen i Sverige bedret 
seg gjennom 2013. Det har virket positivt 
inn på boligmarkedet. Kundene vender 
tilbake, men det er et stort underskudd på 
boliger i Sverige som følge av befolknings-
vekst og lav nyproduksjon gjennom flere år. 
BWG Homes AB har gjennomført en rekke 
forbedringsprogrammer de siste årene. 
Utviklingen av nye markedstilpassede og 
produksjonseffektive boliger er videreført. 
Dette har bidratt til økt effektivitet, bedret 
leveransekvalitet og stigende lønnsomhet. 
Økt egenregiproduksjon i tilvekstområder og 
satsning innen borettslagsegmentet (BRF) 
har vært prioriterte satsningsområder. 

Den svenske prosjektutvikleren Kärnhem 
ble kjøpt i april 2013. Konsernet har derved 
styrket sin satsning på egenregiprosjekter og 
kompetanse innen BRF-segmentet i Sverige. 
Kärnhem kan vise til god utvikling gjennom 

2013 og en høyere aktivitet enn planlagt ved 
oppkjøpstidspunktet.   

Konsernregnskapet (IFRS) viser et driftsresultat 
(EBITDA) på NOK 471 millioner. Det er en økning 
med NOK 57 millioner (13,7 prosent) fra 2012. 
Resultat før skatt ble NOK 421 millioner, og årets 
resultat ble NOK 311 millioner. Det tilsvarer NOK 
2,28 per aksje. I 2012 var resultat før skatt ne-
gativt med NOK 114 millioner, og årets resultat 
var negativt med NOK 174 millioner. Det tilsvarte 
negativt NOK 1,36 per aksje. Det operative 
driftsresultatet (operativ EBITDA) i 2013 ble på 
NOK 458 millioner, som er på linje med 2012.

Konsernets bokførte verdier i beholdninger 
økte med NOK 490 millioner gjennom året. 
Beholdningen av usolgte boliger var på 120 ved 
utgangen av 2013 mot 85 i 2012. Ut betalinger 
knyttet til tomtekjøp utgjorde NOK 313 millio-
ner; ned med NOK 140 millioner fra 2012. Block 
Watnes andel av tomtekjøp i 2013 var NOK 238 
millioner. Etter betaling av renter og skatt 
endte kontantstrøm fra driften negativt med 
NOK 279 millioner i 2013. Dette ble i hovedsak 
finansiert med økte trekk på konsernets 
driftsfinansieringsfasiliteter. Konsernet har  
på tross av dette hatt en tilfredsstillende 
likviditetssituasjon gjennom året.

Den langsiktige rentebærende gjelden ble 
refinansiert i 2012. I november 2013 ble det 
plassert et nytt obligasjonslån på NOK 350 
millioner. Deler av provenyet fra obligasjons-
lånet er anvendt til nedbetaling av prosjekt-
finansiering. For utdypende informasjon vises 
det til side 9 og konsernregnskapets note 27.

Det er gjennomført flere organisatoriske 
endringer i 2013. Lars Nilsen fratrådte som 
konsernsjef i mai, og Ole Feet tiltrådte stillin-
gen fra samme tidspunkt. Geir Skoglund ble 
ny administrerende direktør i Block Watne i 
april. Mikael Olsson som var VD i BWG Homes 
AB, sluttet i selskapet i desember. Hans etter-
følger, Joakim Henriksson, tiltrer i mai 2014.

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Ny VD i BWG Homes AB 
Joakim Henriksson er ansatt som ny VD 
(administrerende direktør) i BWG Homes AB. 
Han kommer fra stillingen som sjef for kom-
mersiell prosjektutvikling i Skanska Sverige. 
Han har vært ansatt i Skanska siden 1987 
og har bred erfaring fra ulike lederstillinger 

innen prosjektutvikling og produksjon av 
boliger og næringseiendommer. Henriksson 
tiltrer i begynnelsen av mai 2014. 

FINANSIELLE FORHOLD
Rammeverk
Årsregnskapet er avlagt i henhold til IFRS (Inter-
national Financial Reporting Standards). Styret 
bekrefter i henhold til regnskapslovens § 3–3, at 
forutsetningen om fortsatt drift er oppfylt og 
lagt til grunn for utarbeidelsen av regnskapet. 

Styrets redegjørelse for årsregnskapet er  basert 
på driftsrapporteringen (operative  resultattall) 
fra segment Block Watne AS  (tidligere omtalt 
som segment Norge), segment BWG Homes 
AB (tidligere omtalt som segment Sverige) og 
segment Kärnhem AB (fra og med mai 2013). 
Driftsrapporteringen avviker i noen grad fra 
konsernets resultatregnskap (IFRS). Drifts-
rapporteringen fokuserer på produksjonen i 
perioden og lønnsomheten av denne. I konsern-
regnskapet etter IFRS, foretas inntektsføring for 
Block Watne AS basert på selskapets levering 
av ferdige boliger, uavhengig av den faktiske 
produksjonen i perioden. Det vises til konsern-
regnskapets note 2 som omtaler regnskapsprin-
sipper, og note 5 som viser segmentinformasjon 
avstemt med konsoliderte regnskapstall (IFRS).

Konsernets operative resultater i 2013
Konsernet kan vise til høy omsetning og 
sterk ordreinngang i 2013. Operative drifts-
inntekter for året ble NOK 3 926 millioner. 
Det er en økning på NOK 443 millioner (12,7 
prosent) sammenlignet med 2012. Block 
Watne økte sine driftsinntekter med 2,9 
prosent, og driftsinntektene i BWG Homes 
AB økte med 14,5 prosent. Regnskapstall 
for Kärnhem er konsolidert fra og med mai. 
Kärnhems proforma driftsinntekter for 2013 
økte med 38 prosent fra 2012. 

Resultat før avskrivninger og finans (operativ 
EBITDA) ble NOK 458 millioner. Det er på linje 
med 2012. Årets operative EBITDA-margin ble 
11,7 prosent mot 13,1 prosent i 2012. 

Ordreinngangen økte med NOK 566 millioner 
(16,8 prosent) fra 2012 til 2013, og ble på NOK 
3 941 millioner. Block Watne hadde et sterkt 
salg i årets ni første måneder. En markant 
bedring i det svenske boligmarkedet, særlig  
i 2. halvår, har gitt økende salg både i BWG 
Homes AB og Kärnhem. 
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NOK millioner

0

800

1600

2400

3200

4000

20132012201120102009



Konsernets ordrereserve ved utgangen av 
året var NOK 1 675 millioner. Det er en økning 
på NOK 221 millioner (15,2 prosent) sammen-
lignet med utgangen av 2012. Dette skyldes  
i hovedsak økt ordrereserve i BWG Homes AB 
og konsolidert ordrereserve for Kärnhem. 

Resultat under IFRS
I konsernregnskapet innregnes inntekt for 
 boliger overdratt til kunde i regnskapsperio-
den, uavhengig av den faktiske produksjonen 
som har skjedd i perioden. 

Konsernregnskapet viser driftsinntekter på 
NOK 4 015 millioner mot NOK 3 475 millioner 
i 2012. Det er en vekst på NOK 540 millioner 
(15,6 prosent). 

Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) 
ble NOK 471 millioner mot NOK 414 millioner i 
2012. Det er en økning med NOK 57 millioner 
(13,7 prosent). Årets EBITDA-margin ble 11,7 
prosent mot 11,9 prosent i 2012. 

Driftsresultatet før finans og nedskrivning 
(EBIT) ble NOK 454 millioner mot NOK 403 
millioner i 2012. Årets EBIT-margin før 
ned skrivning ble 11,3 prosent mot 11,6 
prosent i 2012. Resultatet for året 2013 ble 
NOK 311 millioner og tilsvarer NOK 2,28 per 
aksje. Resultatet i 2012 var negativt med 
NOK 174 millioner. I 2012 ble goodwill knyttet 
til BWG Homes AB nedskrevet med NOK 404 
millioner. Veksten i omsetning og resultater  
i 2013 skyldes økt leveransevolum i Block 
Watne, betydelig forbedring i BWG Homes 
AB, samt at tall for Kärnhem er inkludert  
fra og med mai. 

Finansiering
I november 2013 ble det utstedt en ny usikret 
obligasjon på NOK 350 millioner med fem års 
løpetid. Netto proveny fra det nye obligasjons-
lånet benyttes til å refinansiere gjeld. Etter 
denne utstedelsen har BWG Homes ASA tre 
obligasjoner utestående med et totalt volum 
på NOK 1 milliard. Obligasjonene har blitt godt 
mottatt i markedet, og samtlige obligasjoner 
er notert på Oslo Børs.

Block Watnes rammer for prosjektfinansie ring 
fra Nordea og fra Danske Bank er økt med i alt 
NOK 600 millioner i 2013. Rammene for kasse-
kreditt er uendret fra 2012.

Tilstedeværelsen i obligasjonsmarkedet 
innebærer at konsernet har tilgang til et 
godt alternativ til bankmarkedet ved behov. 

Kontantstrøm og likviditet
Konsernets kontantstrøm fra driften i 2013, 
etter betaling av renter og skatt, var negativ 
med NOK 279 millioner mot negativ NOK 281 
millioner i 2012. Driftsresultat før finans og 
skatt i 2013 var positivt med NOK 471 millio-
ner. Avviket mot regnskapsmessig resultat 
skyldes i hovedsak arbeidskapital binding 
som utgjør NOK 161 millioner, tomtekjøp som 
utgjør NOK 313 millioner og betalte renter og 
skatt på NOK 238 millioner.  

Konsernet har i 2013 investert NOK 24 millioner  
i varige driftsmidler, inklusive kjøp av aksjer i 
tilknyttede selskaper. Kjøpet av Kärnhem inne-
bar et kontantutlegg på NOK 21 millioner. 

Konsernets netto kontantstrøm fra finan-
siering ble på NOK 414 millioner i 2013. Her 
inngår provenyet fra obligasjonen på NOK 
350 millioner som ble utstedt i november. 
Deler av provenyet er anvendt til nedbeta-
ling av prosjektfinansiering. 

Ved utløpet av 2013 har konsernet NOK 184 
millioner i likvide midler. I tillegg har konsernet 
tilgang til likviditet også gjennom prosjek t-
finansiering. Denne vil være avhengig av status 
på prosjektene og varierer gjennom året. 
Samlet sett har konsernet hatt en tilfreds-
stillende likviditet med hensyn til løpende 
tilgang på prosjektfinansiering fra bankene.

I tillegg til behovet for finansiering av 
tomte  beholdningen og bygg under arbeid, 
har kon sernet også et betydelig behov for 
garan tistillelser – hovedsakelig overfor 
kunder. Konsernet har et godt samarbeid 
med flere banker og forsikringsselskaper,  
og de etablerte rammer for kreditter og 
garantistillelser anses som tilstrekkelige.

Gjeld
Netto rentebærende gjeld, dvs. samlet 
rente bærende gjeld redusert med likvide 
beholdninger og rentebærende fordringer, 
utgjorde NOK 1 844 millioner ved utgangen av 
2013 mot NOK 1 474 millioner ved utgangen av 
2012. Økt gjeld skyldes i hovedsak tomtekjøp 
og økt beholdning knyttet til produksjonen i 
Block Watne. Prosjektfinansiering (tomtelån 

og byggelån) og trekk på drifts kreditter 
utgjør NOK 917 millioner.

Ved utgangen av 2013 omfatter den lang-
siktige gjelden et lån fra Nordea til Block  
Watne på NOK 100 millioner med forfall i 2016. 
Lånet har årlige avdrag på NOK 50 millioner. 
Den øvrige langsiktige gjelden består av obli-
gasjonsgjeld på NOK 300 millioner med forfall 
i 2015, NOK 350 millioner med forfall i 2016 og 
NOK 350 millioner med forfall i 2018. 

Egenkapital
Konsernets egenkapital ved utgangen av 
2013 var NOK 2 561 millioner. Det gir en egen-
kapitalandel på 41,4 prosent. Tilsvarende tall 
ved utgangen av 2012 var henholdsvis  
NOK 2 182 millioner og 41,2 prosent. 

Utbytte for 2013
Konsernet søker å gi sine aksjeeiere et årlig 
utbytte så fremt det ikke negativt påvirker 
BWG Homes’ fremtidige vekstambisjoner 
eller kapitalstruktur. Styret har tidligere  
kommunisert et utbyttenivå på minimum  
50 prosent av ordinært resultat etter skatt. 
For 2013 har styret valgt et moderat utbytte-
nivå for å prioritere nedbetaling av gjeld.

Styret foreslår et utbytte på NOK 0,25 per 
aksje for regnskapsåret 2013, noe som totalt 
utgjør NOK 34 millioner. 

NÆRMERE OM SEGMENTENE
Block Watne
Block Watnes kjernevirksomhet er utvikling 
av boligprosjekter i egen regi i randsonen av 
større byer og sentrumsområder. Block Watne 
har en omfattende tomtebank for fremtidige 
boligprosjekter. Virksomheten drives fra 20 
distriktskontorer fra Trøndelag og sørover. 
Utvikling av eiendommer, produktutvikling, 
prosjektering, salg og bygging utføres av 
egne ansatte. Boligene bygges på bygge-
plass etter standardiserte byggemetoder  
og uten bruk av prefabrikasjon.

Det norske boligmarkedet var godt i første 
del av 2013 med stor etterspørsel etter nye 
boliger. Etter flere år med prisvekst og høyt 
saIg, særlig i pressområder, flatet boligpris-
veksten og salgstakten ut i årets siste  
måneder. Gjennom 2. halvår skjedde det 
en viss innstramming i bankenes boliglån-
politikk. Det registreres også at kostnads-
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nivået for bolig produksjon har økt, blant 
annet som en følge av tekniske forskrifter. 
I tillegg har prosjektplanlegging og regule-
ring av tomteområder i tidlig fase blitt mer 
ressurskrev ende. Ifølge Prognosesenteret var 
den samlede boligproduksjonen på 30 450 
enheter i 2013, som er på nivå med 2012. 

Block Watne kan vise til vekst i omsetning 
og en historisk høy ordreinngang i 2013. Men 
svakere salg i 4. kvartal kombinert med økte 
produksjonskostnader, resulterte i svakere 
lønnsomhet enn i 2012. Det ble i 2013 solgt 
667 boliger og overlevert 759 boliger, mot 
692 solgte og 751 overleverte boliger i 2012. 
Ved utgangen av året hadde Block Watne 
915 boliger i produksjon mot 1 015 i 2012. 

Operative driftsinntekter for 2013 ble NOK 
2 369 millioner. Det er en økning på NOK 
67 millioner (2,9 prosent) i forhold til 2012. 
Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 
367 millioner; en reduksjon på NOK 53 milli-
oner (12,5 prosent). Operativ EBITDA-margin 
ble 15,5 prosent mot 18,2 prosent i 2012.

Ordrereserven ved utgangen av 2013 var NOK 
504 millioner mot NOK 609 millioner ved ut-
gangen av 2012. Reduksjonen i ordre res erve på 
17,3 prosent er en direkte effekt av at boligene 
selges senere i byggeperioden, og dermed 
ligger kortere i ordrereserven. I tillegg har virk -
-somheten en beholdning på 99 ferdigstilte 
usolgte enheter (inklusive visningsboliger) ved 
utgangen av 2013, mot 58 enheter ved utgan-
gen av 2012. Boliger som er nesten ferdige eller 
klare for levering, er normalt mer attraktive for 
kundene.

Produksjonskapasiteten er økt gjennom flere 
år med stor og stigende etterspørsel. Som 
følge av svakt salg i 4. kvartal ble det iverksatt 
en nedbemanning i november med ca. 100 

årsverk. Ved utgangen av 2013 var bemannin-
gen redusert med 68 årsverk (10,4 prosent), 
hovedsakelig i produksjonsleddet. Behovet 
for ytterligere reduksjoner i produksjons-
kapasitet vil bli vurdert løpende i forhold til 
markedssituasjonen og igangsettingen av nye 
prosjekter. Parallelt med dette er det igangsatt 
forbedringsprosjekter for ytterligere standar-
disering av produkter og arbeidsprosesser. 
Det er også startet et arbeid med å redusere 
tomtebanken og tilhørende kapitalbinding. 

Ny landsdekkende akkordtariff for tømrer-
faget (tidtariff) trådte i kraft 9. januar 2013. 
Tidtariffen skal gi grunnlag for riktig avlønning 
av tømrerne og god produksjonsstyring. Det 
er gjennom året nedlagt betydelig arbeid 
med å tilpasse og etterprøve kalkyler og 
materialrekvisisjoner til den nye tidtariffen. 
Arbeidsreglement og vilkår er gjennomgått 
og justert i samarbeid med de tillitsvalgte. 

Flere av distriktskontorene har igangsatt 
nye prosjekter gjennom året i tillegg til å 
videreutvikle eksisterende tomteområder og 
prosjekter. Det utvikles fortløpende nye bo-
ligtyper for prosjekter i egen regi. Det er også 
bygget boliger som tilfredsstiller passivhus-
standarden. I 2013 ble det ferdigstilt passiv-
hus i Nittedal utenfor Oslo, og det er tidligere 
bygget passivhus i Rogaland. Markedstiltak, 
boligvisninger og kundeoppfølging gjennom-
føres med vekt på lokale aktiviteter. 

BWG Homes AB
BWG Homes AB med Myresjöhus og Smålands-
Villan, er en av de største aktørene i små-
husmarkedet i Sverige. Kjernevirksomheten 
i Myresjöhus er utvikling og produksjon av 
typehus til kunder med egen tomt, og til 
prosjekter i egen regi eller i samarbeid med 
utbyggingspartnere. Boligenes bærende 
elementer produseres i eget fabrikkanlegg. 
Montering og komplettering gjøres på bygge-
plass. SmålandsVillan utvikler og produserer 
monteringsferdige typehus i hovedsak til 
kunder med egen tomt. Husmodulene produ-
seres i egne fabrikkanlegg. Modulene fraktes 
til byggeplass og huset ferdigstilles der. 

Etter flere krevende år med sviktende salg 
og lav boligproduksjon, har markedet vist 
klare tegn til bedring i 2013. Boligkjøperne 
vender tilbake til markedet, og salget har 
vært økende gjennom året. Det er særlig 
Stockholmsregionen som har størst vekst i 
salg og produksjon. Ifølge Prognosesenteret 
ble det igangsatt nærmere 30 000 boliger 
i 2013. Det er 40 prosent flere enn i 2012, og 
den største årlige igangsettingen siden 2006. 
Det underliggende behovet for nye boliger er 
fortsatt stort, grunnet høy befolkningsvekst 
og lav boligproduksjon gjennom mange år.     

BWG Homes AB har hatt økende salg og 
leveransevolum i 2013. Det har gitt vekst i 
omsetning og resultater, og marginene er 
forbedret. Det ble i 2013 solgt 871 boliger 
og overlevert 793 boliger til kunder, mot 
664 solgte og 738 overleverte boliger i 2012. 

Ved utgangen av året var det 222 boliger i 
produksjon mot 205 i 2012.

Operative driftsinntekter for 2013 ble NOK  
1 319 millioner. Dette er en økning på NOK 167 
millioner (14,5 prosent) sammenlignet med 
2012. Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble 
NOK 96 millioner; en økning på NOK 36 millio-
ner (60,8 prosent). Operativ EBITDA-margin  
ble 7,3 prosent mot 5,2 prosent i 2012.

Ordrereserven ved utgangen av 2013 var NOK 
1 052 millioner mot NOK 845 millioner i 2012. 
Det vil si en vekst på 24,4 prosent. Virksom-
heten har i tillegg en beholdning på 21 ferdige 
usolgte boliger ved utgangen av 2013, mot 27 
boliger ved utgangen av 2012.

Produksjonskapasiteten er bygget opp gjen-
nom året for å håndtere økt etterspørsel og 
volumvekst. Ved utgangen av 2013 var be-
manningen økt med 40 årsverk (11,3 prosent), 
i hovedsak i produksjonsleddet. I tillegg var 
det 23 innleide ansatte ved årsskiftet. 

Som ledd i det ordinære forbedringsarbei-
det, pågår det flere prosjekter innen kvalitet 
og effektivitetsforbedringer med LEAN-filo-
sofien som utgangspunkt. I 2013 er det fore-
tatt en betydelig samordning av produksjo-
nen mellom fabrikkene. Forbedringsarbeidet 
er videreført med fokus på intern logistikk, 
mer effektiv reklamasjonsbehandling og 
ytterligere reduksjon av reklamasjonskost-
nader og antall produksjonstimer per hus. 
Direkte reklamasjonskostnader er betydelig 
redusert de siste årene. 

I tillegg til å videreføre eneboligproduk-
sjonen, har utvikling av boligprosjekter i 
egen regi og borettslagsprosjekter (BRF) 
vært prioritert i 2013. Slike boligprosjekter 
vil bidra til en høyere andel standardiserte 
produkter og produksjon, og dermed bedre 
effektivitet både i fabrikkene og i øvrige 
deler av virksomheten. Utviklingen av det 
modulbaserte Start Living-konseptet som 
pågikk i 2012, fortsatte inn i 2013. Dette er 
arealeffektive og prisgunstige boliger som 
egner seg for større deler av boligmarkedet, 
deriblant BRF-prosjekter. Modulene kan set-
tes sammen til eneboliger, parhus, rekkehus 
og flerbostadhus. De første Start Living- 
prosjektene leveres i 1. kvartal 2014. 

I løpet av året har BWG Homes AB lansert 
seks BRF-prosjekter for salg, hvorav over 80 
enheter er reservert av kunder.  Et økende 
antall prosjekter skal lanseres i 2014.

I 2012 fremmet 34 huseiere i Skåne erstat-
ningskrav mot Myresjöhus for fukt- og 
muggskader i hus med pussfasader. I januar 
2013 avsa Göta Hovrätt dom i saken som 
konkluderte med at Myresjöhus ikke har 
erstatningsansvar for skadene, da husene 
ble produsert i henhold til faglig standard 
gjeldende på den tid husene ble oppført. 
Motparten har anket dommen til Högsta 
domstolen som har besluttet å ta saken  
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opp til behandling. Det er indikert at saken 
vil behandles i løpet av 2014. 

Kärnhem 
Kjøpet av Kärnhem AB ble gjennomført 25. 
april 2013. Regnskapstall er konsolidert med 
virkning fra og med mai 2013. 

Kjernevirksomheten i Kärnhem er utvikling 
av boligprosjekter med utgangspunkt i egen 
tomteportefølje og egenutviklede produkter. 
Kärnhem har også en mindre husfabrikk, og i 
samme lokaler drives også vindusproduksjon. 

Selskapet har en tomteportefølje med kapa-
sitet på ca. 1 500 boenheter – i hovedsak 
innen borettslagssegmentet. Tomteporte-
føljen har sitt tyngdepunkt i vekstområder 
fra Stockholm og sørover. Over 80 prosent av 
boligprosjektene er utbygging av borettslag 
(BRF). Boligbyggingen utføres av eksterne 
entreprenører som kjøper veggelementer og 
vinduer fra Kärnhems egen produksjon.  

Kärnhem har også en portefølje på 14 pris-
gunstige småhus som produseres i selskapets 
fabrikkanlegg. Husene leveres som byggesett 
til sluttkunden (privatkunder eller profesjonelle 
aktører) som selv står for ferdigstilling. 

I desember ble det inngått avtale med Sunner bo 
Fönster AB om salg av Kärnhems vindusfabrikk 
– Sävsjö Snickerifabrik.  Sunnerbo Fönster AB 
overtar virksomheten med utstyr og 17 ansatte 
med effekt fra januar 2014, og leier lokalene 
for fire år. Salget skjer til bokført verdi.

Kärnhem kan vise til en positiv utvikling i 
omsetning og lønnsomhet i 2013. Proforma 
omsetning for 2013 økte med NOK 74 millioner 
(38 prosent), og proforma operativ EBITDA 
økte fra negativ NOK 1 million i 2012 til NOK 25 
millioner i 2013. Årets proforma EBITDA-mar-
gin ble på 9,2 prosent. Kärnhem har realisert 
syv BRF-prosjekter med i alt 147 boliger for 
salg i 2013, og har ti prosjekter under bygging 
ved utgangen av året. Det ble i 2013 solgt 127 
boliger og overlevert 65 boliger til kunder, mot 
82 solgte og 79 overleverte boliger i 2012. Ved 
utgangen av året var det 129 boliger i produk-
sjon mot 60 i 2012. 

Ved utgangen av 2013 har Kärnhem 51 ansatte. 
17 av disse gikk ut av konsernet i januar 2014 
som følge av salget av vindusfabrikken. 

Hetlandhus
Hetlandhus AS rapporteres under «Andre 
enheter». Det vises til konsernregnskapets 
note 5 Segmentinformasjon.

Hetlandhus er etablert som en salgskanal 
i Norge for boliger produsert i konsernets 
fabrikker i Sverige. Boligene leveres som 
moduler til byggeplass og tilfredsstiller nor-
ske forskriftskrav. Boligene selges gjennom 
tilknyttede agenter i det sentrale østlands-
området og i Trøndelag.

I 2013 ble det solgt 29 boliger og overlevert 40 
boliger til kunder. Operative driftsinntekter for 
2013 ble NOK 73 millioner, og driftsresultatet 
(operativ EBITDA) ble negativt med NOK 7 
millioner. Negativt resultat skyldes i hoved-
sak høye transport- og monteringskostnader, 
samt valutakurs SEK/NOK. 

RISIKOFORHOLD 
Risiko i BWG Homes konsernet kan inndeles  
i operasjonell risiko, finansiell risiko og annen 
risiko. Innenfor disse hoveddelene vil det 
være en rekke ulike risikoelementer hvorav 
noen er viktigere enn andre. Ved organisering 
av virksomheten er det lagt vekt på gode 
kontrollsystemer. Den interne kontrollen skal 
sikre at konsernet har oversikt over den sam-
lede risikoeksponeringen, og at tilstrekkelige 
rutiner er etablert for å sikre at virksomheten 
samlet sett har en akseptabel risikoprofil.

Operasjonell risiko
Operasjonell risiko er risikoen for negativ 
utvikling eller resultatpåvirkning som følge 
av svakheter, feil eller mangler ved den 
operative driften i virksomheten.

De boliger konsernet leverer, er komplekse pro-
dukter som har en betydelig utviklings- og pro-
duksjonstid. Produktene har også lang levetid. 
Det gjelder omfattende lov- og forskriftskrav 
til kvalitet, dokumentasjon, dimensjonering, 
energieffektivitet, osv. Virksomheten har 
garantiansvar for leverte produkter som løper 
over flere år etter overlevering. Lovkravene er 
forskjellige fra land til land. Produksjonspro-
sessene i fabrikkene i Sverige stiller krav til 
produksjonsstyring og samordning i fabrik-
kene. Produksjonen på byggeplassene i Norge 
innebærer blant annet logistikkutfordringer 
og eksponering for uforutsigbare værforhold. 
Opparbeidelse av tomter og infrastruktur (vei, 

vann, kloakk) i boligprosjektene og en del av 
arbeidet i boligene (som el-installasjon og annet), 
utføres i stor grad av underleverandører. 

Det er etablert ISO-sertifisering som ledd i 
arbeidet med kvalitetssikring og kontroll av 
den operative driften. For å begrense økono-
miske konsekvenser av feil eller mangler i 
driften, har konsernet tegnet ulike forsikringer 
som kjøpes inn via forsikringsmegler. 

Normalt igangsettes boligprosjekter før alle 
enheter i prosjektet er solgt, blant annet fordi 
det er lettere å selge boliger som er nærmere 
ferdigstillelse. Salget pågår da parallelt med 
byggingen. Byggingen og gjennomføringen 
av prosjektet drives frem på den måten som 
er produksjonsmessig optimalt, og medfører 
kapitalbinding. For solgte enheter søkes det 
normalt prosjektfinansiering, men slik finan-
siering er ikke tilgjengelig for usolgte enheter. 
Dersom salget i pågående prosjekter stopper 
opp, vil beholdningen av ferdige usolgte en-
heter kunne øke, med tilhørende kapitalbind-
ing. Det kan bli en utfordring med hensyn til 
tilgjengelige finansieringsrammer. Etter en 
periode med økt andel usolgt i produksjon i 
Block Watne, tas det nå sikte på å redusere 
denne andelen.

I 2013 har konsernet startet salg av boliger i 
borettslag i Sverige (BRF). Den overveiende 
delen av virksomheten i Kärnhem er også 
BRF-prosjekter. Slike prosjekter har en annen 
type risiko enn øvrig prosjektvirksomhet, 
blant annet ved at konsernet påtar seg en 
tilbakekjøpsforpliktelse for eventuelle usolgte 
enheter i prosjektet. Det er i tillegg etablert 
spesifikk lovgivning knyttet til etablering og 
gjennomføring av BRF-prosjekter. Det settes 
ikke i gang med bygging før full finansiering 
av hele prosjektet er etablert, og den solgte 
andel er minst 50 prosent. Tilbakekjøps-
forpliktelsen kan likevel medføre betydelig 
kapitalbinding om salget skulle stoppe opp.

For øvrig er det en viktig forutsetning for 
vår virksomhet at våre kunder har tilgang på 
boligfinansiering. I Norge ytes slik finansiering 
fra bankene, men også i betydelig grad fra 
Husbanken. Begrensning i kapital eller restrik-
sjoner på utlån vil normalt ha stor betydning 
for boligsalget, og dermed for våre muligheter 
til å gjennomføre prosjekter og generere 
lønnsomhet.
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Intern kontroll
De viktigste interne kontrolltiltakene i forhold 
til den operasjonelle risiko er organisering av 
virksomheten, intern opplæring, etablerte 
prosedyrer og løpende prosjektoppfølging. 

Både i Block Watne og BWG Homes AB (Myre-
sjöhus og SmålandsVillan) er det etab lert 
 sentrale avdelinger for prosjektering som 
tegner og prosjekterer alle boliger og utbyg-
gingsprosjekter. De ansatte er hovedsakelig 
ingeniører og arkitekter. Her sikres det at alle 
produkt spesifikke krav som er gitt i lover og 
for skrifter, overholdes. Sentral prosjektering 
er også et viktig element for å oppnå jevn 
og god kvalitet i produksjonen som utføres 
på flere steder, samt optimal utnyttelse av 
tomteområder, materialer, innkjøpte tjenester 
og egne produksjonsressurser.

Det er etablert sentrale innkjøpsfunksjoner  
i både Block Watne og BWG Homes AB. Man vil 
normalt arbeide med utvalgte leveran dører over 
lengre tid. Samarbeid med leve randørene er viktig 
for å sikre kvalitet, pris og effektivitet i leveranser, 
i tillegg til at   det bidrar til produkt utvikling. 

Beslutningsprosesser for kjøp av tomteom-
råder, igangsetting av salg og igangsetting 

av bygging er formalisert og implementert. 
Finansiell analyse og risikovurderinger er 
integrert i beslutningsprosessene.

Konsernet har en standardisert og grundig 
beskrevet produksjonsprosess som skal 
sikre effektiv produksjon med tilstrekkelig 
sikkerhet og kontroll i produksjonsmiljøet. 
Internt er det et sterkt fokus på opplæring, 
kunnskapsdeling og på overholdelse av be-
skrevne produksjonsmetoder og prosesser. 
Opplæringen utvikles løpende i tråd med 
endringer i regelverk og produkter. Det er 
også etablert retningslinjer for etikk og 
samfunnsansvar som omfatter alle ansatte. 

Et sentralt virkemiddel i kvalitetssikringen er 
ISO-sertifiserte kvalitetssystemer (ISO 9001) 
som dokumenterer prosesser og rutiner for 
hele virksomheten – herunder også avviks-, 
reklamasjons- og forbedringsrutiner. Myresjö-
hus og SmålandsVillan er i tillegg miljøserti fi-
sert i henhold til ISO 14001.

Konsernet har etablert et omfattende regime 
for økonomisk oppfølging av prosjektene. 
Kontrollere i de sentrale stabsfunksjonene 
gjennomgår prosjektene på løpende basis. Det 
gjøres periodiske beholdningsvurderinger av 

pågående prosjekter, som også innebærer kon-
troll av fremdrift, kostnadsutvikling osv. Regn-
skapsinformasjon på prosjektnivå rapporteres 
til den operative ledelse for virksomhetene.
Det pågår utviklingsprosjekter både i den 
 norske og den svenske virksomheten for å opp-
datere systemer for rapportering og kontroll.

Kärnhem har betydelig kompetanse på 
 gjen nomføring av BRF-prosjekter. I den 
øvrige virksomheten i Sverige har det i 2013 
vært gjennomført betydelig opplærings-
tiltak og utviklingsarbeid, for å sikre god 
kontroll med prosjektene og den risiko som 
BRF-prosjekter medfører.

Finansiell risiko
Det er utarbeidet en finanspolicy som fastleg-
ger rammene for den finansielle risiko styringen. 
Konsernets finanspolicy er fastsatt av styret. 
Konsernsjef og finansdirektør følger opp 
virsomhetens etterlevelse. Finansiell risiko kan 
deles opp i finansiell markedsrisiko, hvor rente-
risiko og valutarisiko inngår, samt kreditt risiko 
og likviditetsrisiko. Finansielle risiko er detaljert 
omtalt i konsernregnskapets note 20.

Finansiell markedsrisiko
Markedsrisiko er risikoen for tap eller negativ 
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finansiell utvikling som følge av endringer i 
finansielle markedspriser. For BWG Homes er 
endringer i renter og valutakurser sentrale 
risikoområder. Konsernet har etablert en 
finanspolicy som regulerer hvordan konsernet 
kan eksponere seg for slik risiko, og hvordan 
konsernet skal begrense den finansielle 
markedsrisikoen.

Renterisiko: Endringer i rentenivået har 
betydning både gjennom innvirkningen på 
etterspørselen etter boliger, og på konsernets 
lånekostnader. Endring i rentenivå vil også 
kunne påvirke verdivurderingen av selskapets 
eiendeler, herunder goodwill og verdi av 
varemerker. Lån og driftskreditter er avtalt 
med flytende rente. Den finansielle uroen 
som preger store deler av verdensøkonomien, 
tilsier at rentene i Norge og Sverige vil være 
på relativt lave nivåer også i de kommende år.

I desember 2012 ble det inngått en fastrente-
avtale med fire års løpetid for NOK 250 millioner 
av konsernets langsiktige gjeld.

Valutarisiko: Konsernet har betydelig virk     - 
som het i Sverige, og konsernets resultat 
på virkes derved av endring i valutakursen 
SEK/NOK. Over tid har det ikke vært veldig 

store svingninger i forholdet mellom SEK og 
NOK, men konsernet har i 2013 besluttet 
å valuta sikre en andel av konsernets netto 
eksponering i SEK. I august 2013 ble det inn-
gått valuta handelavtaler for NOK 300 millioner 
som ekspo nerer NOK gjeld mot SEK valuta. 
Sikringen dekker ca. 30 prosent av konsernets 
netto eksponering. For øvrig er konsernet i liten 
grad eksponert mot direkte valutarisiko. Bare 
en beskjeden del av konsernets innkjøp skjer 
direkte fra utlandet. Slike innkjøp valutasikres 
ved at avtaler inngås i NOK.

Kredittrisiko
Kredittrisikoen er risiko for tap knyttet til 
kredittgivning. Konsernet gir normalt ikke 
kreditt til privatkunder. Produksjon på solgte 
boliger igangsettes normalt ikke før kundene 
har fremlagt finansieringsbevis, og over-
levering av boliger finner ikke sted før full 
betaling er mottatt. For storkunder og profe-
sjonelle aktører avtales ulike betalingsformer. 
Hvis kreditt gis blir slike kunder kredittvurdert 
særskilt og sikkerheter må stilles. Tap på 
krav er av den grunn ubetydelige.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet 
ikke kan betjene løpende forpliktelser. 

Konsernets samlede låneforhold til Nordea 
ble reforhandlet i forlengelsen av obliga-
sjonsutstedelsene i 2012. All langsiktig 
gjeld til Nordea ble da oppgjort og erstattet 
med obligasjonsgjeld på NOK 300 millioner 
med forfall i 2015, obligasjonsgjeld på NOK 
350 millioner med forfall i 2016 og et nytt 
banklån til Block Watne på NOK 200 millio-
ner med forfall i 2016. I november 2013 ble 
det utstedt en ny obligasjon på NOK 350 
millioner med forfall i 2018. Forfallstruktu-
ren samt konsernets resultater og soliditet, 
tilsier at refinansieringsrisikoen for den 
langsiktige gjelden er akseptabel. 

Konsernet har en god lønnsomhet, men Block 
Watnes virksomhet er relativt kapitalkrevende 
når den vokser. Tilsvarende vil økt aktivitet i 
de svenske virksomhetene også kunne medfø-
re et økt kapitalbehov. I praksis er likviditets-
risikoen i hovedsak knyttet til kapitalbinding 
i prosjekter og til risikoen for begrensninger i 
tilgang på prosjektfinansiering. Det er viktig 
å ha avtaler for kredittfasiliteter som gir rom 
for vekst, og som gir sikkerhet for tilstrekkelig 
finansiering av hele produksjonssyklusen.

Kassekredittrammene for Block Watne utgjør 
NOK 150 millioner hvorav NOK 100 millioner er 
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kassekreditt fra Nordea, og NOK 50 millioner 
er kassekreditt fra Danske Bank. Konsernet har 
ved utgangen av 2013 ubenyttede rammer 
for prosjektfinansiering i tillegg til ubenyttede 
kassekredittrammer som til sammen utgjorde 
NOK 263 millioner ved utgangen av året.

Annen risiko
Her inngår risiko for negativ markedsutvikling 
for konsernets produkter samt omdømmerisiko.

Markedsutvikling: Både etterspørselen 
etter boliger og tilbudet av boliger i Norge 
og Sverige vil endre seg over tid. Etterspør-
selssiden påvirkes blant annet av tilgang på 
boligfinansiering, rentenivå, sysselsetting 
samt endring i bosettingsmønstre. Både i 
Norge og i Sverige er det befolkningsvekst 
og tilflytting til sentrale strøk, samtidig som 
rentenivået for boligfinansiering fortsatt  
er gunstig. Økte egenkapitalkrav for bolig-
kjøpere i Sverige medfører imidlertid en 
redusert kjøpeevne. Tilbudssiden preges av 
for lav produksjon, blant annet som følge av 
finanskrisen i 2008/2009 og for lite tomter 
regulert for boligformål i områder med stor 
tilflytting. Dette resulterer i at det bygges 
for lite boliger både i Norge og i Sverige i for-
hold til etterspørselen. Utviklingen i markedet 
vil alltid ha en direkte påvirkning på boligpri-
sene. Lav boligproduksjon gjennom flere år 
medfører økte boligpriser, særlig i sentrale 
strøk – så lenge det økonomiske klima er godt, 
og boligkjøperne klarer å skaffe finansiering. 
Både i Norge og Sverige har boligprisene økt 
de siste årene. Det er knyttet usikkerhet til 
hvordan prisnivået vil utvikle seg videre. 

Risikoen knyttet til markedssvingninger 
begrenses først og fremst ved å konsentrere 
virksomheten til områder utenfor storbysentra 
og ved å begrense størrelsen på prosjektene. 
På den måten unngår virksomheten den mest 
volatile delen av boligmarkedet. I tillegg priori-
teres produksjonseffektive og fornuftig prise-
de familieboliger. Slike produkter representerer 
hoveddelen av omsetningen. Som en stor 
aktør i næringen, følger konsernet nøye med i 
markedsbildet og de faktorer som mest direkte 
påvirker virksomheten. Det drives en aktiv pro-
duktutvikling med vekt på god arealutnyttelse 
og energiøkonomi for at boligene skal være 
attraktive for kundene også fremover.

Boligsektoren er gjenstand for betydelig 
lovregulering, og har stor betydning for 
nasjonal økonomi og utvikling. Det foreligger 

derfor også en politisk risiko; dvs. en risiko for 
at lovgivere og regulerende myndigheter inn-
fører krav og reguleringer som negativt kan 
påvirke boligetterspørsel og kostnadsnivå. 

Omdømme: Konsernet eier fem anerkjente 
og godt etablerte merkevarer. Det satses 
bevisst på en langsiktig merkevarebygging, 
profesjonell kundebehandling og kommuni-
kasjon med omverdenen.

Konsernet har over tid – gjennom sine merke-
varer – opparbeidet en stor kundegruppe 
og en bred kontaktflate både på leverandør-
siden og til media, offentlige myndigheter, 
bransjeorganisasjoner og finansmiljøer. Som 
børsnotert selskap og som stor aktør innen 
boligbygging både i Norge og Sverige, vil 
selskapet ofte bli brukt som eksempel for å 
belyse utviklingstrekk, utfordringer og pro-
blemstillinger i byggenæringen. En profesjonell 
og proaktiv tilnærming til dette, anses som 
viktig for å opprettholde tilliten til selskapet,  
til våre merkevarer og til våre produkter. Hvis 
tilliten til merkevarene og konsernet skulle 
svikte, vil det kunne innebære risiko med 
hensyn til å realisere salg, prosjektutvikling, 
kapitaltilgang, tomteerverv, rekruttering mv. 
Det løpende kvalitetsarbeidet er sentralt for å 
redusere omdømmerisiko. Det er også etablert 
prosedyrer og rutiner for informasjonshåndte-
ring både i driftsenhetene og i morselskapet. 

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
BWG Homes’ retningslinjer for eierstyring og 
selskapsledelse følger “Norsk anbefaling for 
eierstyring og selskapsledelse” av 23. oktober 
2012. Retningslinjene og etterlevelsen av 
anbefalingen og eventuelle avvik fra denne, 
omtales i et eget kapittel (”Eierstyring og 
selskapsledelse”) i årsrapportens side 68.

I tråd med anbefalingen er det utarbeidet 
instrukser og retningslinjer for styret, 
revisjons utvalget, konsernsjefen, styrets 
forhold til revisor, valgkomitéen og IR-arbeid, 
samt retningslinjer for etikk og samfunns-
ansvar. Det er også utarbeidet retningslinjer 
for styrets håndtering av eventuelle over-
tagelsestilbud av selskapet. 

AKSJONÆRFORHOLD
Aksjonærstruktur
Største aksjonær er Oslo Bolig og Sparelag 
(OBOS) som ved utgangen av 2013 hadde en 
eierandel på 32,99 prosent. Tidligere konsern-
sjef, nåværende styremedlem, Lars Nilsen 

solgte 18,4 millioner aksjer til OBOS den 12. 
april 2013. Etter salget har han en eierandel 
på 2,34 prosent gjennom sine selskaper Lani 
Industrier AS og Lagulise AS. For øvrig har 
selskapet både private og institusjonelle 
aksjonærer. Per 31. desember 2013 hadde 
selskapet 1 569 aksjonærer, hvorav 130 er 
utenlandske med en eierandel på 19,3 prosent. 

Oversikt over de 20 største aksjonærer per  
31. desember 2013 samt styrets og ledelsens 
aksje eie, fremgår av konsernregnskapets  
note 26. Oversikten over de 20 største aksjo-
nærer oppdateres hver mandag på selskapets 
nettside.

Handel i BWG-aksjene
Børsnoterte aksjer inndeles i segmenter etter 
aksjelikviditet. BWG Homes inngår i segmentet 
OB Match som inkluderer aksjer med minimum 
ti handler per dag, unntatt de 25 mest omsatte 
aksjene på Oslo Børs som inngår i segment 
OBX. Det ble omsatt 76,3 millioner aksjer i 
2013, og aksjene har vært omsatt på samt-
lige handelsdager. Sluttkurs på Oslo Børs på 
balansedagen var NOK 11,50.

STYRET OG DAGLIG LEDELSE
Styrets sammensetning
Styret i BWG Homes består av åtte 
med lemmer hvorav fem er valgt av 
generalforsam lingen og tre av og blant  
de ansatte i konsernets norske virksomhet. 
De aksjonærvalgte styremedlemmene har 
bred erfaring fra boligbransjen i Norge og 
Sverige, eiendomsutvikling, finans og juss 
i tillegg til erfaring fra styrearbeid i andre 
selskaper. De ansattevalgte styremedlem-
mene representerer både produksjons  leddet 
og funksjonærleddet.

De fem aksjonærvalgte styremedlemmene 
ble valgt av generalforsamlingen den 24. 
mai 2013 med en funksjonstid på to år 
frem til generalforsamlingen 2015. De tre 
ansattevalgte styremedlemmene ble valgt i 
oktober 2012 med en funksjonstid på to år. 
Styremedlemmenes CV omtales på side 13 
i årsrapporten. Oversikt over deres aksjeeie 
er tatt inn i konsernregnskapets note 26. 
Styremedlemmenes CV og aksjeeie finnes 
også på selskapets nettside.

Daglig ledelse
Konsernets ledelse per 31. desember 2013 
består av konsernsjef Ole Feet, finansdirektør 
Arnt Eriksen og kommunikasjonsdirektør 

BWG HOMES-AKSJEN
bwg 2013 2012 2011 2010 2009
Aksjekurs 31.12 (NOK) 11,50 12,05 9,60 21,20 17,00
Høyeste sluttkurs (NOK) 14,75 13,45 27,00 23,30 17,34
Laveste sluttkurs (NOK) 10,25 9,62 7,70 13,30 2,40
Antall aksjer handlet (million aksjer) 76,3 64,5 86,9 45,0 87,6
Antall utestående aksjer 31.12 136 121 433 136 121 433 98 276 000 98 276 000 98 276 000
Utenlandsk eierandel 31.12 19,3% 19,1% 12,7% 14,7% 17,2%



Elisabet Landsend. Den operative ledelse i 
konsernet omfatter også administrerende 
direktører i datterselskapene Block Watne 
AS, BWG Homes AB og Kärnhem AB.

Lønnspolitikk for ledende ansatte
Lønnsbetingelsene for ledende ansatte skal 
være konkurransedyktige i forhold til leder-
lønninger i sammenlignbare virksomheter. 
Lønnsbetingelsene skal reflektere ansvar  
og prestasjoner. 
Belønningssystemet for ledende ansatte 
omfatter basislønn, bonusordning, pensjons-
ordning, etterlønnsordning og ytelser som 
firmabil, aviser, telefon og lignende. Basis-
lønn er gjenstand for årlig regulering. 

Konsernsjefens lønnsbetingelser er fastsatt 
av styret. Lønnsbetingelser for finansdirek-
tør og kommunikasjonsdirektør er fastsatt 
av konsernsjefen. Lønnsbetingelser for 
administrerende direktør i Block Watne AS, 
administrerende direktør i BWG Homes AB, 
daglig leder for Hetlandhus AS og adminis-
trerende direktør i Kärnhem AB, er fastsatt 
av styrene for de respektive datterselska-
pene etter innstilling fra konsernsjefen.

Bonusordninger
Styret fastsetter bonusordning for konsern-
sjef. Konsernsjefens bonus for 2013 kan 
maksimalt utgjøre seks månedslønner. 
Bonuskriteriene er i hovedsak knyttet til 
resultatoppnåelse. Konsernsjefen fastsetter 
bonuskriterier for øvrige ledende ansatte. 
Disse har individuelle bonusordninger hvor 
maksimal bonus er avtalt individuelt og basert 
på selskapets resultat og den enkeltes pres-
tasjoner. Bonusordningene er begrenset 
opp ad til tolv månedslønner. Bonuskriteriene 
er i hovedsak knyttet til resultatoppnåelse 
innen den enkeltes ansvarsområde. 

Ledende ansatte har ikke aksjebasert avløn-
ning eller opsjonsordninger. BWG Homes har 
ingen forpliktelse til å gi ledende ansatte, 
styret eller andre ansatte overskuddsdeling, 
aksjebasert avlønning eller opsjoner.

Etterlønn
Ledende ansatte har individuelle avtaler 
som – på visse vilkår – sikrer dem etterlønn 
utover ordinær oppsigelsestid. Etterlønns-
ordningen er begrenset oppad, og lengste 
etterlønn gir rett til 12 månedslønner. Det 
er ikke inngått avtaler med ledende ansatte 
som gir dem særskilt vederlag ved opphør 
eller endring av stilling.

Pensjonsordninger for ledende ansatte
Konsernet har ulike pensjonsordninger i de 
ulike virksomhetene. 

Konsernsjefen og øvrige ansatte i morsel-
skapet omfattes av pensjonsordningen der. 
Det er en ytelsesordning som gir pensjon av 
inntekt inntil 12G. Administrerende direktør i 
Block Watne AS omfattes av den innskudds-
ordningen som er etablert i selskapet, hvor 
pensjonsinnbetalingen til ordningen er en 

prosentandel av lønnen til den ansatte. 
Administrerende direktør i BWG Homes 
AB omfattes av svensk kollektivavtale, og 
dermed av den innskuddsordningen som er 
etablert i selskapet. Ordningen gir pensjon 
av inntekt inntil 30  svenske grunnbeløp. 
Administrerende direktør i Kärnhem AB om-
fattes av svensk kollektivavtale og dermed 
av den innskuddsordningen som er etablert 
i selskapet. Ordningen gir pensjon av inntekt 
inntil 30 svenske grunnbeløp. Han har i tillegg 
en individuell pensjonsavtale hvor det årlig 
avsettes SEK 100 000.

Det vises for øvrig til konsernregnskapets 
note 8 for spesifikasjon av alle elementer av 
ytelser til konsernsjefen og øvrige ledende 
ansatte. For pensjoner og pensjonsforplik-
telser, se konsernregnskapets note 7.

SAMFUNNSANSVAR
BWG Homes ønsker å være en ansvarlig sam-
funnsaktør både som ledende boligbygger i 
sine markeder, som premissgiver i bransjen og 
som arbeidsgiver. Samfunns ansvaret berører 
egne aktiviteter og de deler av verdikjeden 
hvor konsernet har betydelig innflytelse, og 
som samlet påvirker mennesker, samfunn og 
miljø. Utøvelse av samfunnsansvaret har også 
betydning for konsernets omdømme; i forhol-
det til aksjonærer og finansmarkedet, kunder, 
ansatte, myndigheter og øvrige interessenter. 

Styret har fastsatt retningslinjer for konser-
nets samfunnsansvar, og styret følger opp 
årlig at retningslinjene etterleves. BWG Homes 
skal løpende vurdere de samfunnsmessige 
konsekvenser av sin virksomhet, og iverksette 
forbedringer og tiltak der det er nødvendig. 
BWG Homes bygger sine retningslinjer på 
de grunnleggende prinsippene i FNs Global 
Compact som har som formål å sikre mennes-
kerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og 
antikorrupsjon. Retningslinjene er tilgjengelig 
på bwghomes.no. 

Premissgiver for bransjens utvikling
BWG Homes er en aktiv premissleverandør 
for bransjens utvikling og for å påvirke til 
en fungerende boligpolitikk. Konsernets 
kunnskap og erfaring anvendes i ulike 
 bransjefora, i samarbeid med forsknings-
miljøer om utvikling av nye boligløsninger  
og i ulike sentrale høringsutvalg. 

Konsernets langsiktige lønnsomhet er en 
vesentlig forutsetning for å utøve sam-
funnsansvar gjennom gode, sikre arbeids-
plasser, oppdrag til leverandører, å redusere 
miljøpåvirkningen gjennom utvikling av 
miljøsmarte, energieffektive boliger og 
boligproduksjon, og gjennom skatteinntekter 
til de land der vi har vår virksomhet. Våre 
virksomheter har bred kontakt med sentrale 
og lokale myndigheter, grunneiere, leveran-
dører og andre interessenter i de lokalmil-
jøene vi vurderer byggeprosjekter eller har 
prosjekter under arbeid. Det benyttes lokale 
entreprenører og håndverkere til grunnar-
beid og ferdigstilling. Dette bidrar til lokale 
arbeidsplasser og verdiskaping.

Menneskerettigheter 
BWG Homes har kun virksomhet i Norge og 
Sverige, og respekt for menneskerettigheter 
står sterkt i begge land. De operative virk-
somhetene har langsiktige avtaler med leve-
randører av byggematerialer og produkter 
som benyttes i boligproduksjonen. Når nye 
avtaler etableres med leverandører, inngår 
konsernets retningslinjer for samfunnsansvar 
i avtaleverket. Utover dette er det ikke 
etablert spesifikke mål eller tiltak.

Arbeidslivsstandarder
Det har i den senere tid blitt satt søkelys 
på arbeidsmarkedskriminalitet i bygg- og 
anleggsbransjen. Organisert kriminalitet 
med internasjonale forgreninger har vist 
seg å være en økende problemstilling. Dette 
gjelder særlig underentreprenører med flere 
ledd i kontraktkjeden. Det er avdekket en 
rekke tilfeller av sosial dumping, hvitvasking, 
skatt- og momsunndragelse. Som ansvarlig 
utbygger skal våre virksomheter påse at 
leverandører og underentreprenører som 
benyttes, følger gjeldende lover og forskrif-
ter. Dette følges opp gjennom prosedyrer 
som inngår kvalitetssystemet og i kon-
traktsdokumenter. Konsernet vil vurdere å 
iverksette ytterligere tiltak i 2014 for å sikre 
at arbeidslivsstandarder etterleves hos de 
underentreprenører som benyttes. 

Konsernet er representert både på arbeids-
giversiden og arbeidstakersiden i de sentrale 
lønnsforhandlingene mellom NHO (BNL) og 
LO (Fellesforbundet) i Norge. 

BEHOLDNINGSFORDELING PER 31.12.2013
antall aksjer antall aksjonærer beholdning eierandel

1 – 1 000 674 299 948 0,22%
1 001 – 10 000 595 2 410 433 1,77%
10 001 – 100 000 203 6 589 346 4,84%
100 001 – 1 000 000 73 26 677 647 19,60%
1 000 001 – 10 000 000 23 55 237 599 40,58%
10 000 001 – 100 000 000 1 44 906 460 32,99%
Totalt 1 569 136 121 433 
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Systematisk opplæring og utviklingsmulig-
heter for konsernets medarbeidere er et av 
punktene i konsernets strategiske hoved-
retning. Dette er også presisert i konsernets 
etiske retningslinjer. I 2013 ble det brukt i 
gjennomsnitt NOK 6 100 per ansatt på opp-
læringsaktiviteter i Block Watne, NOK 7 000 
i BWG Homes AB og NOK 9 300 i Kärnhem. 
I 2012 ble det brukt gjennomsnittlig NOK 
4 600 både i Block Watne og BWG Homes 
AB. Det forventes at opplæringsaktiviteter 
i 2014 vil være på samme nivå som i 2013 
målt i NOK per ansatt.

Block Watne har gjennom mange år hatt 
lærlinger i tømrerfaget for å bidra til rekrut-
tering innen dette fagfeltet. Antall lærlinger 
vil variere fra år til annet, og har i de siste fem 
årene utgjort mellom 8 og 12 prosent av den 
totale tømrerstanden i selskapet. Lærlinger 
skjermes så langt det er mulig i nedbeman-
ningsprosesser. Ved utgangen av 2013 hadde 
Block Watne 43 lærlinger (12,3 prosent) mot 
39 lærlinger i 2012 (9,3 prosent). Block Watne 
har som mål å videreføre lærlingordningen i 
2014 på samme nivå som i 2013. 

Ved utgangen av 2013 var 14 prosent av de 
ansatte i konsernet kvinner mot 13 prosent 
ved utgangen av 2012. Ved rekruttering søker 
konsernet bevisst å øke kvinneandelen, selv 
om det vanskeliggjøres av en markant skjevhet 
i rekrutteringsgrunnlaget i byggebransjen. Det 
forventes derfor at kvinne andelen vil være på 
tilsvarende nivå i 2014 som i 2013.

Organisasjon og personalforhold er nærmere 
omtalt på side 16. 

Antikorrupsjon
BWG Homes har nulltoleranse for korrupsjon. 
Dette er nedfelt i konsernets retningslinjer for 
etikk, og innarbeidet i arbeidsreglementet for 
de operative virksomhetene. Det er fastsatt 
grense for øvre verdi av gaver som kan mottas. 

Regler for ansattes kjøp av bolig og bygge-
varer til eget bruk, er nedfelt i arbeidsregle-
mentet for de respektive operative virksom-
hetene. Rabattbetingelser for ansatte  
følger myndighetenes anbefalte grense  
for skattefrie personalrabatter.

Innkjøp av varer og tjenester til boligproduk-
sjonen skjer i henhold til etablert avtaleverk 
med valgte leverandører. 

Styret har fastsatt fullmaktsmatriser for  
de operative virksomhetene og for konsern-
sjefen. Her er det tydeliggjort hvor langt den 
enkeltes myndighet strekker seg, hva som  
er neste beslutningsnivå og hvilke saker  
som skal styrebehandles. 

Utover dette er det ikke etablert spesifikke 
mål eller tiltak. 

Energi og miljø
BWG Homes har et uttalt mål om å være blant 
de ledende virksomhetene i ut vik lingen av 

fremtidens bostrukturer. Energieffektivitet og 
bokvalitet er sentrale premisser for utvikling 
og produksjon av morgendagens boliger. 
Energi- og arealeffektive boliger med gode 
planløsninger er en av forutsetningene for  
å redusere energiforbruket. Når nye boligpro-
sjekter planlegges, legges det vekt på infra-
struktur, nærhet til offentlig kommunikasjon 
og optimal plassering av boliger med hensyn til 
sol og inngrep i naturen. Det arbeides kontinu-
erlig med å redusere uønsket miljø påvirkning, 
både når det gjelder bruk av farlige stoffer i 
produksjonen, avfallshåndtering og energibruk 
i fabrikk og på byggeplass. 

Boligene produseres i henhold til gjeldende 
 nasjonale byggeforskrifter både når det 
gjelder energiforbruk, planløsninger og mate-
rialvalg. Både Block Watne og BWG Homes AB 
har utviklet og produsert boliger som tilfreds-
stiller passivhus-standarden. Passivhus-kon-
septer vil bli utviklet videre i 2014. Avfall som 
genereres i produksjonsfasen i fabrikkene og 
på bygge plasser, håndteres i henhold til spesi-
fiserte avfallsplaner. Det er etablert måltall for 
å redusere avfallsmengden ytterligere. 

Energi og miljø er nærmere omtalt på side 18. 

HMS
Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 
har kontinuerlig ledelsesmessig fokus. Skader 
og sykefravær følges opp ledelsesmessig, 
og det iverksettes tiltak for å redusere 
situasjoner og hendelser som kan føre til 
skader og fravær. Opplæring, prosedyrer og 
tilrette legging på arbeidsplassen er sentrale 
virkemidler i dette arbeidet. 

Block Watne som har all produksjon på 
byggeplass, har et særlig fokus på å redusere 
skadefrekvens og sykefravær på grunn av 
belastningsskader, ulykker og hendelser på 
byggeplassene. Måltall for sykefravær og 
skade frekvens (H-verdi) er fastsatt som 
kriterier for å oppnå lederbonus. Resultat av 
uanmeldte tilsyn på byggeplassene er også 
knyttet opp mot ordningen med HMS-bonus 
for distriktskontorene.  

HMS er nærmere omtalt på side 17. 

ORGANISASJON, ARBEIDSFORHOLD OG MILJØ
Organisasjonen
Ved utgangen av 2013 hadde konsernet 1 039 
ansatte. Det er en økning med 25 ansatte (2,5 
prosent) siden utgangen av 2012. Block Watne 
reduserte sin bemanning med 68 ansatte (10,4 
prosent), i hovedsak tømrere. BWG Homes AB 
økte sin bemanning med 40 ansatte (11,3 
prosent), og har i tillegg 23 innleide produk-
sjonsarbeidere ved årsskiftet. Kärnhem hadde 
51 ansatte ved årsskiftet. 

De 1 039 ansatte fordeler seg på 436 funk-
sjonærer hvorav ca. 300 er tilknyttet pro-
duksjonsrettet virksomhet, og 603 tømrere 
og produksjonsarbeidere. Det er 593 ansatte 
i Norge og 446 ansatte i Sverige. 

Ole Feet som har vært administrerende 
direktør i Block Watne fra juni 2006, ble 
ansatt som konsernsjef og tiltrådte stillin-
gen i mai 2013. Lars Nilsen som har vært 
konsernsjef siden etableringen av konsernet 
i 2006, fratrådte på samme tidspunkt. Han 
er nå styremedlem i BWG Homes ASA. 

Block Watne: Geir Skoglund ble ansatt  
som administrerende direktør og tiltrådte 
stillingen i april 2013.

Distriktskontoret i Gjøvik ble avviklet våren 
2013. Distriktskontoret i Hamar ivaretar Gjøvik- 
kontorets kundeforhold og forpliktelser til 
leverandører og samarbeidspartnere.

Som ledd i organisasjonsutviklingen og 
videreføring av arbeidet med å forankre 
selskapets verdigrunnlag, er det etablert en 
årlig medarbeidertilfredshetsundersøkelse. 
Resultatene av undersøkelsene blir ledelses-
messig behandlet og fulgt opp i kontor-
møter og handlingsplaner. Årets medar-
beiderundersøkelse ble gjennomført  
i mai med 73 prosent deltagelse. 

God prosjektledelse er kritisk for kvalitet 
og lønnsomhet i boligprosjektene. I 2013 
ble det gjennomført et omfattende pro-
gram for prosjektledelse og operasjonelt 
lederskap for nærmere 100 ledere. Digital 
Hverdag-portalen ble lansert høsten 2013. 
Portalen omfatter intranett og prosjekt-
portal med digitalisert tegningsarkiv og 
prosesstøtte for boligprosjektene. 

Det ble i november iverksatt en nedbe-
manning på ca. 100 personer for å tilpasse 
produksjonskapasitet og kostnader til et 
lavere salg. I forkant av nedbemanningen 
ble det gjennomført informasjonsmøter og 
drøftelsesmøter i henhold til arbeidsmiljø-
loven. Nedbemanningen vil gi full effekt i 
løpet av 1. kvartal 2014. 

BWG Homes AB: Det er gjennom de siste to 
årene gjennomført en rekke forbedrings-
programmer for mer effektiv produksjon og 
bedre leveransekvalitet. Programmene byg-
ger på LEAN-prinsipper med sterk involve-
ring av de ansatte for kontinuerlig å få frem 
forslag til forbedringer. Dette har i seg selv 
vært en motiveringsfaktor for endringsvilje 
og har gitt positive resultater. Både ledere 
og medarbeidere har fått tilført kunnskap 
og erfaring innen LEAN-metodikken. LEAN- 
arbeidet videreføres i hele verdikjeden med 
fokus på kontinuerlige forbedringsprosesser.

Distriktsorganisasjonen omfatter syv distrikts-
kontorer med lokal ledelse og ansvar for kjøp av 
tomteområder, utvikling av egen regiprosjekter, 
salg og kundeoppfølging. Egenregiprosjekter og 
BRF-prosjekter i tilvekstområder er prioriterte 
satsningsom råder, og kompetanseutviklin-
gen innen BRF og prosjekt utvikling har blitt 
vektlagt. De første BRF-prosjektene ble lansert 
i 2. halvår og har blitt godt mottatt i markedet. 
Satsningen videre føres med full tyngde i 2014. 



Mikael Olsson, som har vært VD for virksom-
heten siden 2003, sluttet i desember 2013. 
Hans etterfølger, Joakim Henriksson, ble 
ansatt i mars 2014 og tiltrer i begynnelsen 
av mai. Arnt Eriksen, CFO i BWG Homes ASA, 
har fungert som VD i mellomperioden.

Kärnhem: Selskapets kjernekompetanse er 
utvikling av prosjekter for bostadsrettsforen-
inger (BRF). Videre kompetanseutvikling 
innen BRF er prioritert satsningsområde. 
Kärnhem har egne prosjektutviklere og 
prosjektledere som kjøper tomteområder, 
utvikler boligprosjektene og etablerer 
foreningsstrukturen. Eksterne meglere  
står for salg. 

Leveransekvalitet og kundetilfredshet  
måles ved overtagelse samt tre måneder 
etter innflytting. Dette har gitt positive 
resultater gjennom året med mer fornøyde 
kunder og bedre leveransekvalitet.

Hovedkontoret er i Växjö, Småland. I 2014 er 
ambisjonen å etablere kontor og personale i 
Stockholmsområdet. Tomteporteføljen skal 
utvikles videre i tilvekstområder.

Arbeidsmiljø og HMS
Et trygt og godt arbeidsmiljø er avgjørende 
for konsernets evne til langsiktig verdiskaping. 
Administrasjonen og representanter for fag-
foreningene har jevnlig møter gjennom  
året. Styret anser arbeidsmiljøet i konsernet 
som tilfredsstillende. Styret vil gi honnør 
både til de ansatte og ledelsen for innsats-
vilje og omstillingsevne for å oppnå stadig 
bedre resultater og produktivitet.

I 2013 førte 44 skader og hendelser i  
de operative virksomhetene til sykemeldt 
fravær mot 34 i 2012. Hendelser som har 
ført til fravær gjelder særlig Block Watne. 

Block Watne: Det samlede sykefraværet  
i 2013 var på totalt 74 746 timer og ut-
gjorde 6,2 prosent av den totale arbeids-
tiden. Tilsvarende tall for 2012 var 79 463 
timer og 5,9 prosent.

For ansatte med nedsatt funksjonsevne 
tilrettelegges arbeidssituasjon og arbeids-
oppgaver i samråd med den enkelte og 
eventuelt med lege/bedriftshelsetjeneste.

36 skader og hendelser på Block Watnes 
byggeplasser førte til sykemeldt fravær, 
mot 23 skader og hendelser i 2012. Typiske 
skader er fall fra lav høyde, kutt og sårskader.  
I januar 2013 fikk en byggeleder store 
brannskader på grunn av eksplosjon i en 
gassovn som var brukt til tining av snø og 
is. Politi og Arbeidstilsynet ble rutinemessig 
varslet. Hendelsesforløp og årsaksforhold 
ble nøye gjennomgått, og tiltak er iverksatt. 
Ingen av de øvrige hendelsene i 2013 har 
ført til alvorlige skader eller mén.

Block Watne gjennomfører jevnlig lovpålagte 
opplæringstiltak samt øvrig opplæring i egen 

regi innen HMS-området. Det er verne ombud 
på alle 20 distriktskontorer og hovedkontoret, 
og hovedvernombudet er leder for Arbeids-
miljøutvalget. 

Det gjennomføres uanmeldte tilsyn på bygge-
plassene med påfølgende intern avviksbe-
handling og oppfølging, både i lokal regi 
på distriktskontorene og fra sentralt hold. 
Tilsynene gjennomføres av tredjepart og etter 
samme rutiner som Arbeidstilsynet praktiserer. 
I 2013 ble det foretatt 114 tilsyn med et gjen-
nomsnitt på 0,46 avvik per tilsyn. I 2012 var 
det gjennomsnittlig 0,64 avvik per tilsyn. 

Ledelsesmessig oppfølging av skader og 
sykefravær er intensivert gjennom året i 
samarbeid med Arbeidsmiljøutvalget. Det 
arbeides kontinuerlig med riktig bruk av 
verktøy og best mulig tilrettelegging på 
byggeplass for å unngå belastningsskader 
og uønskede hendelser. Måltall for syke-
fravær og skadefrekvens (H-verdi) er  
fastsatt som kriterier for lederbonus.

BWG Homes AB: Det samlede sykefraværet 
i 2013 på 20 265 timer og utgjorde 2,7 pro-
sent av den totale arbeidstiden. Tilsvarende 
tall for 2012 var 24 457 timer og 3,4 prosent. 

Åtte skader og hendelser i fabrikkproduk-
sjonen førte til sykemeldt fravær i 2013, 
mot 11 i 2012. Typiske skader er kutt og 
sårskader. I februar 2014 fikk en ansatt i 
en fabrikk alvorlige bruddskader da han ble 
truffet av last fra en gaffeltruck. Politi og 
Arbeidstilsynet ble rutinemessig varslet. 
Hendelsesforløp og årsaksforhold gjennom-
gås nøye, og relevante tiltak iverksettes.

LEAN-filosofien er grunnleggende for 
HMS-arbeidet og for å forebygge skader. 
Fabrikkene har etablerte prosedyrer for sikker 
utføring av de ulike arbeidsprosesser og bruk 
av verktøy. Tilrettelegging av arbeidsplassen 
for å unngå belastningsskader og uønskede 
hendelser har kontinuerlig fokus. Virksom-
heten har 13 verneombud. Det gjennomføres 
jevnlige vernerunder, risikovurderinger og 
opplæringstiltak for å sikre et godt fysisk 
arbeidsmiljø og forhindre skader. Hver av 
fabrikkene har egne vernekomiteer som 
behandler og følger opp avvikssituasjoner 
og skader. I 2013 ble det gjennomført fire 
vernerunder og fire brannvernsrunder i alle 
tre fabrikker. Det gjennomføres også måling 

av støy og støv i fabrikkene for å iverksette 
tiltak for bedre arbeidsforhold. Som ledd i det 
systematiske forbedringsarbeidet anvendes 
rapporteringssystemet «Grøna Korset» for 
daglig rapportering av hendelser og ulykker. 

Kärnhem: Det samlede sykefraværet i 2013 
var på 3 746 timer og utgjorde 3,3 prosent 
av den totale arbeidstiden. Tilsvarende tall 
for 2012 var 4 557 timer og 3,8 prosent. 

Det er i 2013 ikke registrert ulykker og hendel-
ser i fabrikken som førte til sykemeldt fravær.

Hetlandhus: Hetlandhus har ikke hatt skader 
og uhell på byggeplassene som har ført til 
sykemeldt fravær i 2013.

ISO-sertifisering
Block Watne, Myresjöhus og SmålandsVillan 
er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008. 
Sertifikatet gjelder for produktutvikling, 
prosjektutvikling, salg og bygging av boliger. 
Den svenske virksomheten er i tillegg miljø-
sertifisert i henhold til ISO 14001:2004. Det 
gjennomføres jevnlig kvalitetsrevisjoner 
med ekstern revisor i tillegg til interne 
revisjoner. Tilbakemeldinger, avvik og for-
bedringsforslag behandles ledelsesmessig. 
I Block Watne ble det gjennomført to 
ISO- revisjoner i 2013 i tillegg til interne 
revisjoner. Block Watne har såkalt ”Sentral 
godkjenning av foretak for ansvarsrett” 
innvilget av Direktoratet for byggkvalitet.

BWG Homes AB byttet revisjonsselskap for 
ISO-revisjoner i 2013. Det ble gjennomført en 
omfattende ISO-revisjon i tillegg til åtte inter-
ne revisjoner, og virksomheten er resertifisert. 
Myresjöhus’ byggsystem er SITAC-godkjent. 

Likestilling
Ved rekruttering søker konsernet bevisst å øke 
kvinneandelen, selv om det vanskelig gjøres 
av en markant skjevhet i rekrutteringsgrunn-
laget i byggebransjen. Arbeidsforholdene er 
tilrettelagt for å passe både for kvinner og 
menn. 

I konsernets styre er to av de fem aksjonær-
valgte styremedlemmene kvinner. I konsernet 
samlet er 14 prosent kvinner. I ledergruppen 
i Block Watne er tre av ti personer kvinner. 11 
prosent av de ansatte i Block Watne er kvinner, 
og 1 prosent av tømrere og lærlinger er kvinner. 
I ledergruppen i BWG Homes AB er det ingen 

19% Ledere/stab/
    adm. produksjon

5% Salg/salgsstøtte

9% Prosjektledere/utvikling

9% Byggeledere

58% Tømrere/produksjon

Ansatte per stillingskategori
Prosent

43% Sverige

57% Norge

Ansatte per 31.12
Prosent
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kvinner. 19 prosent av de ansatte i BWG Homes 
AB er kvinner og 11 prosent av produksjonsar-
beiderne er kvinner. I ledergruppen i Kärnhem 
er to av seks personer kvinner og 7 prosent av 
produksjonsarbeiderne er kvinner.

Diskriminering
Styret har fastsatt etiske retningslinjer som 
gjelder for konsernet og datterselskaper. De 
etiske retningslinjene er gjort tilgjengelig på 
selskapets nettsider. I de etiske retningslinjene 
fastslås det blant annet at: 

 BWG forventer at de ansatte opptrer 
rettferdig, redelig og med faglig og per-
sonlig integritet overfor arbeidsgiver og 
kolleger, og overfor kunder, leverandører, 
aksjonærer, konkurrenter og andre som 
berøres av BWGs virksomhet.

 BWG skal fremstå som en profesjonell, 
positiv og utviklende arbeidsplass med et 
inkluderende arbeidsmiljø. 

 BWG skal overholde alle krav i relevant 
lovgivning og tilstrebe arbeidsmetoder 
som sikrer et godt og trygt arbeidsmiljø.

 Ansatte skal bidra til å skape et arbeids-
miljø der ingen blir diskriminert på grunn av 
etnisitet, nasjonalitet, religion, alder, kjønn, 
funksjonshemming eller seksuell legning. 

Block Watne har i henhold til arbeidsmiljø loven 
etablert prosedyrer for varsling av kritikkver-
dige forhold, herunder trakassering, diskrimi-
nering, feil eller mangler som kan medføre fare 
for liv og helse, samt brudd på lover, regler og 
vedtatte retningslinjer. Den som varsler skal 
ikke utsettes for negative reaksjoner. Vars-
lingsprosedyren er tilgjengelig på selskapets 
intranett. En slik varslingsprosedyre er ikke 
lovpålagt for svenske selskaper. 

Ved rekruttering av ansatte til byggeplasser 
og produksjonsanlegg blir det, av sikkerhet-
smessige og praktiske årsaker, vektlagt at 
de som ansettes må beherske henholdsvis 
norsk eller svensk – ettersom prosessene 
på byggeplasser og i produksjonsanleggene 
skal følge etablerte prosedyrer, metoder og 
rutiner både når det gjelder sikkerhet og 
kvalitet i utførelse. Ved utgangen av 2013 
hadde om lag 60 av totalt 603 tømrere og 
produksjonsarbeidere (10 prosent) annen 
etnisk opprinnelse enn norsk eller svensk.

Energi og miljø
BWG Homes vil være blant de ledende i 
utviklingen av fremtidens areal- og energi-
effektive boliger. Konsernets produkter 
innfrir gjeldende myndighetskrav til energi-
bruk. Energi- og miljøperspektiv vektleg-
ges i valg av byggemetoder, materialer og 
løsninger fra underleverandører. Det bygges 
i hovedsak boliger med trekonstruksjoner. 
Tre som byggemateriale er i seg selv miljø-
vennlig, og treprodukter har gjennom sin 
livssyklus et negativt CO

2
-utslipp.

Block Watne: Det utarbeides en miljø- og krets-
løpsredegjørelse for hver enkelt bolig som pro-
duseres. Redegjørelsen omfatter opplysninger 
om miljødata og energiforbruk for boligen. Alle 

underleverandører som bidrar med produkter 
i en Block Watne-bolig, leverer egen miljørede-
gjørelse. Boligenes årlige energiforbruk fremgår 
av spesifikke varmetaps- og energiberegninger 
som inngår i den samlede dokumentasjonen 
for boligen. Block Watne leverer energiserti fikat 
(dokumentasjon på energimerking) for boligen 
ved overlevering til kunde. Det gjennomsnittlige 
årlige energiforbruk for en Block Watne-bo-
lig er på under 15 000 kWh og tilfredsstiller 
byggeforskriftenes krav.

40 prosent av boligene som produseres, til-
fredsstiller kravene til Husbankens grunnlån. 
Dette innebærer strengere krav til isolering 
av vinduer, bedre gjenvinning av ventilasjons-
luften samt tettere boliger enn byggefor-
skriftens krav. I tillegg må boligene tilfreds-
stille standarden for universell utforming 
med blant annet trinnfri adkomst og 
boligens hovedfunksjoner dimensjonert  
for rullestolbrukere.

Block Watne har utviklet boligtyper som 
tilfredsstiller Norsk Standard for passivhus  
(NS 3700:2010). Passivhus skal ha et totalt 
energiforbruk ned mot 75kWh per m² BRA.  
I 2012 og i 2013 ble det ferdigstilt to  passiv- 
husprosjekter. Gjennom disse pro sjektene er 
det etablert byggdetaljer og erfaringer slik 
at Block Watne er godt for beredt til å levere 
på fremtidige forskriftskrav. Det er stort 
behov for forskning innen dette området. 
Block Watne deltar i et nasjonalt evaluerings-
prosjekt som skal gi anbefalinger til nye 
produkter, standarder og virkemidler.

Hovedtyngden av byggematerialene i  
Block Watnes produksjon er av tre. Isolasjo-
nen som brukes er produsert av resirkulert 
glass, og det benyttes innvendig kledning 
som ikke avgir gasser. Avfall som genereres 
i produksjonsfasen, håndteres i henhold til 
spesifiserte avfallsplaner. Kildesortering som 
håndteres av firmaer med spesialkompetanse 
innen sortering og gjenvinning, inngår i 
avfallsplanene. Overskuddsmaterialer fra 
byggearbeidet returneres til leverandør. 

Avfallsmengde fra byggeplass: 

 kg/m² bra (boligens tonn i alt
type avfall totale bruksareal) 2013 2012

Asbest 0 0 0
Farlig avfall 0,017 1,2 1,4
Betong og tegl 6,5 452,4 542,6
Gips 3,5 243,6 292,3
Glass 0,27 18,8 22,5
Mineralull/EPS/isopor 1,2 83,5 100,2
Metaller 0,15 10,4 12,5
Papir, papp, plast 2,58 180,3 215,4 
Trevirke 11,1 772,6 926,9
Avfall med ukjent  
innhold 9,6 668,2 801,6

BWG Homes AB: Miljøarbeidet inngår i 
virksomhetenes ordi nære kvalitetsarbeid. 
Målsetningen er  at samtlige produkter 
skal kunne gjenvinnes eller gjenbrukes. Det 
etableres årlige miljømål for energiforbruk 

i husporteføljen, reduksjon av miljøskade-
lige kjemikalier i produksjons anleggene, og 
avfall som deponeres. Virk som hetens tre 
produksjonsanlegg har samme tekniske 
produksjonsløsninger. Produksjons løsninger 
og produkter tilfredsstiller både svenske 
og norske myndighetspålagte energi krav 
til boliger. Byggematerialer og løsninger fra 
underleverandører vurderes ut fra kvalitets- 
og miljøspesifikasjoner. 

I henhold til Boverkets byggregler (BBR 20) 
skal eneboliger og tomannsboliger være 
utformet slik at boligens spesifikke årlige 
energiforbruk ikke overstiger gitte måltall. 
Overholdelse av kravene verifiseres dels 
gjennom beregning av boligens forventede 
spesifikke energiforbruk og varmegjennom-
gang i prosjekteringsfasen, og dels gjennom 
måling av det spesifikke energiforbruket i 
den ferdigstilte boligen. Det er utarbeidet 
oversikt over beregnet behov for tilført 
energi ved normal bruk av boligen for 
 samtlige typehus i porteføljen. 

 Gjennomsnittlig u-verdi for hustypene:

 u-verdi
hustype 2013 
1-etasjes Myresjöhus 0,22
1 ½-etasjes Myresjöhus 0,25
2-etasjes Myresjöhus 0,26
SmålandsVillan 0,24

Gjennomsnittlig u-verdi (mål på varmeisola-
sjons evnen) i 2013 var 0,25 mot 0,24 i 2012. 
Målsetningen for 2014 er 0,24. Gjennomsnitt-
lig energiforbruk og u-verdi tilfreds stiller 
Boverkets krav.

Boverket kommer med nye byggeregler 
1. juli 2014. En av de største endringene 
er at oppdelingen i klimasoner skal følge 
kommunegrensene. En ytterligere innskjer-
ping i energikrav er varslet. I henhold til 
EUs bygningsenergidirektiv skal tilnærmet 
nullenergibygg være forskriftskrav for nye 
bygg senest fra 2020. Dette vil påvirke de 
neste store endringer i byggsystemene for 
Myresjöhus og SmålandsVillan. Arbeidet med 
å redusere energiforbruket ytterligere og 
endre klimaskjerming (vinduer, yttervegg, 
tak og gulv) og varmesystemer videreføres.

I 2012 ble det første passivhuset bygget for 
å prøve ut tekniske løsninger og materialvalg. 
Videre utvikling og produksjon av passivhus 
for begge varemerker planlegges for 2014.

Energiforbruket i produksjonsanleggene måles 
kontinuerlig. I produksjonsanleggene i Myresjö 
og Sundsvall anvendes fjernvarme produsert 
av fornybar energi (treflis). Produksjonsanleg-
get i Vrigstad oppvarmes av eget treflisfyrt 
anlegg. Det er ingen  vesentlige endringer i 
energiforbruket i 2013 mot tidligere år.

Kjemikalier som anvendes i husproduksjonen, 
vurderes i henhold til Kemikalieinspektionens 
PRIO-liste, og registreres i databasen Sunda 
Hus Miljödata. Målsetningen er kontinuerlig 



å redusere miljøskadelig stoffer i produksjo-
nen og i produkter i boligen. Kjemikalier som 
anvendes i produksjonen og av underleveran-
dører på byggeplass, skal være forhåndsgod-
kjent i henhold til intern prosedyre. Mengden 
kjemikalier ble redusert med 10 til 15 prosent 
i 2013. Det er tatt i bruk en ny database for 
kjemi kaliehåndtering og risikoanalyser for å 
møte lovkrav som trer i kraft i 2015. 

Avfall fra produksjonsanlegg og kontorer 
kildesorteres. Avfall på byggeplass kilde-
sorteres i henhold til lokale myndigheters 
krav til sortering. 

Andel avfall fra produksjonsanleggene til 
deponi:

 2013 2012
mål resultat mål resultat

2,7% 6,3% 3,0% 2,9%

Andelen avfall fra produksjonsanleggene til 
deponi økte i 2013. Dette skyldes en større 
ombygging i Vrigstad-fabrikken, som en 
forberedelse til produksjon av Start Living- 
moduler. Målsetningen for 2014 er satt til  
2,5 prosent. 

Kärnhem: Typehusene har et gjennomsnittlig 
energiforbruk på 70 til 90 kWh per m2 og 
tilfredsstiller Boverkets krav. Nytt ventilsjons-
system er installert i fabrikken. Avfall fra 
produksjonsanlegget kildesorteres. Avfall på 
byggeplass kildesorteres i henhold til lokale 
myndigheters krav til sortering. 

Hetlandhus: Husene produseres som moduler 
i SmålandsVillans fabrikkanlegg, og monteres 
på byggeplassen. Huskonstruksjonene tilfreds-
stiller forskriftskravene i Norge. Hustypene 
er energiberegnet (det totale energibruk for 
oppvarming, varmtvann og strøm til elektrisk 
utstyr) og energimerket (tilført energi og 
energiens miljøvennlighet). 

REGNSKAPET FOR MORSELSKAPET
Rammeverk
Årsregnskapet for BWG Homes ASA er satt 
opp i samsvar med regnskapslovens be-
ste mme lser og god regnskapsskikk i Norge 
gjeldende per 31. desember 2013.

Resultat
Morselskapet har hatt løpende driftsutgif-
ter som utgjør NOK 28,2 millioner i 2013; en 
økning med NOK 10 millioner fra 2012. 

Etter rentekostnader på NOK 53,6 millioner, 
renteinntekter på konserninterne utlån på NOK 
33,4 millioner og nedskrivning av verdiene på 
aksjene i Hetlandhus AS med NOK 32,3 millio-
ner, ble resultatet før skatt NOK 125,4 millioner 
i 2013. I 2012 ble resultatet før skatt negativt 
med 212,9 millioner som følge av nedskrivning 
av verdien av aksjene i  BWG Homes AB med 
NOK 404 millioner. 

Etter en skattekostnad på NOK 44,2 millioner 
viser resultatregnskapet for morselskapet et 
årsoverskudd på NOK 81,3 millioner. Resulta-
tet for 2012 var negativt med på NOK 266,3 
millioner.

Morselskapet har i 2013 mottatt konsern-
bidrag fra datterselskapet Block Watne AS 
med NOK 133 millioner. Proveny fra obliga-
sjonslånet utstedt i 2013 har i hovedsak 
blitt lånt ut til datterselskaper i konsernet. 
Dermed har morselskapet netto økt den 
langsiktige gjelden med NOK 351 millioner. 
Det ble betalt NOK 5,3 millioner i gebyrer 
knyttet til obligasjonslånet.

Resultatdisponering
Styret foreslår følgende disponering: 
 nok millioner

Avsatt til utbytte 34,0
Avsatt til annen egenkapital 47,2
Sum disponert 81,3

Ved utgangen av 2013 har morsel skapet en 
egenkapitalandel på 64,5 prosent.

UTSIKTER FOR 2014
I 2013 ble det ifølge Prognosesenteret, 
igangsatt 30 450 boliger i Norge. Det forven-
tes at igangsetting i 2014 blir på 25 000 boli-
ger og en viss stigning igjen i 2015 til 27 250. 
Det underliggende behovet anslås til 38 000 
nye boliger per år. Boligprisene flatet ut i 2. 
halvår av 2013. Markedsutsiktene for konser-
nets virksomhet i Norge vurderes likevel som 
stabile med fortsatt befolkningsvekst, lav 

arbeidsledighet og god reallønnsvekst. En 
nøkkelfaktor vil være tilgang på boliglån. For 
å oppnå fornuftig balanse mellom tilbud og 
etterspørsel, er det vesentlig at bolig kunder 
har tilgang på finansiering og at  bankene ikke 
øker egenkapitalkravet ytterligere. En viktig 
faktor er også at Husbanken har tilstrekkelige 
midler til bolig finansiering.  

I Sverige har den totale boligproduksjonen 
vært lav i flere år. Det anslås at det årlige 
underliggende behovet er 40 000 nye boliger. 
I 2013 har markedet utviklet seg positivt, 
og igangsetting har økt til nærmere 30 000 
boliger. Veksten er særlig innen flerbostads-
hus. Det er i denne delen av boligmarkedet 
virksomheten skal bygge en sterkere posisjon 
fremover. Prognosesenteret forventer en 
igangsetting på 30 900 nye boliger i 2014 
og 29 500 i 2015. Noe svakere vekst i 2015 
forklares med kapasitetsutfordringer i bo-
ligbransjen.Som følge av bankers restriktive 
kredittpolitikk, har særlig førstegangskjøpere 
fortsatt problemer med å komme inn på 
boligmarkedet. Markedsutsiktene for konser-
nets virksomhet i Sverige har blitt betydelig 
bedret. Boligbehovet vil være stort, og 
prisgunstige, arealeffektive boliger etterspør-
res. BRF som eierform er attraktivt for store 
kundegrupper, blant annet fordi det er lavere 
krav til egenkapitalfinansiering.

I Block Watne vil det være et særlig fokus på  
å redusere kapitalbinding og gjeld for å oppnå 
positiv kontantstrøm, parallelt med videreut-
vikling av egenregiprosjekter. En større del av 
bolig produksjonen skal innrettes mot enklere 
boliger med lavere enhetspriser, og boliger som 
oppfyller kravene for Husbankfinansiering. 
I BWG Homes AB vil eneboligproduksjonen 
fortsatt være en stor del av virksomheten. Økt 
satsning på egenregiprosjekter og BRF-prosjek-
ter for å ta en større del av det totale boligmar-
kedet i Sverige, vil også gi en positiv effekt på 
volum og lønnsomhet.  Kärnhem viderefører de 
planer som var lagt ved oppkjøpstidspunktet i 
2013 med videre vekst innen BRF-segmentet. 

Konsernets finansielle soliditet er tilfredsstil-
lende. Konsernet har et solid utgangspunkt 
for fortsatt gode resultater i 2014. 

OSLO, 3. APRIL 2014
Styret og konsernsjef i BWG Homes ASA

DANIEL K. SIRAJ
Nestleder

ROAR ENGELAND
Styreleder

CHARLOTTE AXELSSON
Styremedlem

HEGE BØMARK
Styremedlem
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Ansattes representant

LARS ØRJAN REINHOLDSSON
Ansattes representant

MAGNE STAALSTRØM
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BWG HOMES KONSERN

Konsolidert oppstilling over totalresultatet
1. januar – 31. desember

(NOK 1 000) NOTE 2013 2012

   
RESULTATREGNSKAP   
Sum inntekter 5, 22 4 015 109 3 474 614

Varekostnader  -2 500 293 -2 144 138
Lønns- og personalkostnader 6, 7, 8 -687 828 -614 537
Andre driftskostnader 9, 35 -356 420 -302 250
Sum driftskostnader  -3 544 541 -3 060 925

Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) 5 470 568 413 689

Resultat fra tilknyttede selskaper 17 2 356 5 363
Avskrivninger 15, 16 -18 756 -16 010
Nedskrivning goodwill 15 0 -403 683

Driftsresultat før finans (EBIT)  454 168 -641

Rente- og andre finansinntekter 19 4 616 4 257
Verdiendring finansielle instrumenter 19 4 090 2 763
Valutakurseffekter  19, 27 71 978 -3 876
Rentekostnader 10, 27 -95 337 -91 362
Andre finanskostnader 11 -18 214 -24 866
Netto finanskostnader  -32 867 -113 084

Resultat før skatt (EBT)  421 301 -113 725

Skattekostnad 12 -110 637 -60 727

Periodens resultat  310 664 -174 452

ANDRE INNREGNEDE INNTEKTER OG KOSTNADER   
Kontantstrømsikring (vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder) 18 -5 905 -8 247
Utsatt skatt knyttet til kontantstrømsikring  
(vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder)  1 594 3 206
Estimatendring pensjon (vil ikke bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder) 1 110 0
Utsatt skatt knyttet til estimatendring pensjon  
(vil ikke bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder)  -299 0
Andre endringer (vil ikke bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder)  20 0
Valutaomregningseffekter i konsolideringen  
(vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder) 20 72 262 -10 761
Sum andre innregnede inntekter og kostnader   68 782 -15 802

Sum totalresultat  379 446 -190 254

RESULTAT PER AKSJE
Resultat per aksje (NOK) 13 2,28 -1,36
Utvannet resultat per aksje (NOK) 13 2,28 -1,36
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BWG HOMES KONSERN

Konsolidert finansiell stilling 
per 31. desember

(NOK 1 000) NOTE 2013 2012

 
EIENDELER
Varemerker 15 541 646 481 115
Goodwill 15 1 655 947 1 547 487
Andre immaterielle eiendeler 15 5 184 1 944
Sum immaterielle eiendeler  2 202 777 2 030 546

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 16, 34 28 235 24 680
Maskiner og anlegg 16, 34 55 887 50 870
Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 16, 34 19 421 10 444
Sum anlegg, maskiner og utstyr  103 543 85 994

Investeringer i tilknyttede selskaper 17 29 756 27 457
Investeringer i andre selskaper  13 0
Lån til tilknyttede selskaper 21 43 774 21 935
Andre fordringer 21 24 073 1 075
Sum finansielle driftsmidler  97 616 50 467

Sum anleggsmidler  2 403 936 2 167 007

Prosjekter, bygg under utførelse 22, 31, 34 1 480 114 1 374 081
Varebeholdninger 23 49 020 40 136
Tomter  22, 31, 34 1 845 388 1 469 939
Sum beholdninger  3 374 522 2 884 156

Kundefordringer 24 90 084 87 014
Andre fordringer 21 132 509 51 235
Sum fordringer  222 593 138 249

Bankinnskudd og kontanter 25 184 143 103 707

Sum omløpsmidler  3 781 258 3 126 112

Sum eiendeler  6 185 194 5 293 119
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(NOK 1 000) NOTE 2013 2012

 
EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
Aksjekapital  26 136 121 136 121
Overkurs  918 362 918 342
Annen innskutt egenkapital  1 000 000 1 000 000
Sum innskutt egenkapital  2 054 483 2 054 463

Sum opptjent egenkapital  506 636 127 210

Sum egenkapital  2 561 119 2 181 673

Pensjonsforpliktelser 7 6 122 5 742
Utsatt skatt 12 210 581 135 558
Avsetning garantiansvar 30 80 533 76 646
Andre langsiktige forpliktelser  117 693 0
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser  414 929 217 946

Rentebærende langsiktig gjeld 20, 27, 34 1 111 712 784 239

Sum langsiktig rentebærende gjeld og avsetning for forpliktelser  1 526 641 1 002 185

Kortsiktig rentebærende gjeld 20, 31, 34 916 677 793 513

Leverandørgjeld  340 341 328 261
Betalbar skatt 12 76 331 99 697
Skattetrekk og offentlige avgifter 32 86 602 70 832
Derivater 18, 19 42 482 38 014
Kortsiktig gjeld relatert til tomter 22, 31 352 339 344 572
Forskudd fra kunder  104 894 284 311
Annen kortsiktig gjeld 33 177 768 150 061
Sum ikke rentebærende kortsiktig gjeld  1 180 757 1 315 748

Sum kortsiktig rentebærende og ikke rentebærende gjeld  2 097 434 2 109 261

Sum forpliktelser  3 624 075 3 111 446

Sum egenkapital og forpliktelser  6 185 194 5 293 119

OLE FEET
Konsernsjef

OSLO, 3. APRIL 2014
Styret og konsernsjef i BWG Homes ASA

DANIEL K. SIRAJ
Nestleder

ROAR ENGELAND
Styreleder

CHARLOTTE AXELSSON
Styremedlem

HEGE BØMARK
Styremedlem

TORE MORTEN RANDEN
Ansattes representant

LARS ØRJAN REINHOLDSSON
Ansattes representant

MAGNE STAALSTRØM
Ansattes representant

LARS NILSEN
Styremedlem
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  AKSJE-  ANNEN INNSKUTT SIKRINGS- OMREGNINGS- OPPTJENT  SUM 
(NOK 1 000) KAPITAL OVERKURS EGENKAPITAL RESERVE DIFFERANSE EGENKAPITAL  EGENKAPITAL

Balanse per 31. desember 2011 98 276 529 837 1 000 000 -3 204 -23 083 343 721 1 945 547

Rettet emisjon 34 783 365 217     400 000
Reparasjonsemisjon 3 062 32 160     35 222
Emisjonskostnader  -8 842     -8 842
Valutaomregningseffekter i konsolideringen     -10 741  -10 741
Andre innregnede poster i totalresultatet  -30  -5 041 -169 179 -5 061
Periodens resultat      -174 452 -174 452

Balanse per 31. desember 2012 136 121 918 342 1 000 000 -8 245 -33 993 169 448 2 181 673

Valutaomregningseffekter i konsolideringen     72 262  72 262
Andre innregnede poster i totalresultatet    -4 311  831 -3 480
Periodens resultat      310 664 310 664

Balanse per 31. desember 2013 136 121 918 342 1 000 000 -12 556 38 269 480 943 2 561 119

BWG HOMES KONSERN

Endringer i konsernets bokførte egenkapital
per 31. desember
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(NOK 1 000) NOTE 2013 2012

 
Periodens resultat før skatt  421 301 -113 725

JUSTERINGER    

– Av- og nedskrivninger 15, 16 18 756 419 693
– Resultat fra tilknyttede selskaper 17 -2 356 -5 363
– Netto finansposter legges tilbake  32 867 113 084
Kontantstrøm fra drift før endring i arbeidskapital (EBITDA)  470 568 413 689

Endring i beholdninger  28 423 -170 341
Endring i kundefordringer  -169 926 83 955
Endring i leverandørgjeld  -19 968 -8 142
Tomtekjøp  -312 824 -452 341
Endring i andre tidsavgrensningsposter 36 -36 981 -12 534
Netto endring i arbeidskapitalposter  -511 277 -559 403

Betalte renter netto 10 -103 279 -97 581
Betalt skatt 12 -134 869 -37 522
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  -278 857 -280 817

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 15, 16 -23 122 -8 825
Utbetalinger ved kjøp av aksjer  -1 342 -3 048
Innbetalinger fra salg av varige driftsmidler  5 346 0
Kontanteffekt ved kjøp av Kärnhem AB  -21 143 0
Netto kontantstrøm fra TS 17 -19 215 -4 623
Mottatte renter  4 616 4 249
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -54 860 -12 247

Økning/nedgang (-) kortsiktig gjeld 29 120 156 -15 343
Utbetalinger knyttet til refinansiering av langsiktig gjeld  -5 250 -19 294
Nedbetaling langsiktig gjeld 27 -50 754 -1 007 671
Opptrekk ny langsiktig gjeld 27 350 000 850 000
Innbetaling av ny egenkapital (netto)  0 422 941
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  414 152 230 633

Netto endring i bankinnskudd og kontanter i året  80 436 -62 431
Bankinnskudd og kontanter 1. januar 25 103 707 166 138
Bankinnskudd og kontanter 31. desember 25 184 143 103 707

Ubenyttet kassekreditt 31. desember 29 263 133 196 994

BWG HOMES KONSERN

Konsolidert kontantstrøm
1. januar – 31. desember
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NOTE  01
   GENERELL INFORMASJON

BWG Homes ASA er hjemmehørende i Norge, 
og selskapet er lokalisert i Munkedamsveien 
45 D, Oslo. Selskapet ble notert på Oslo Børs  
i mars 2006 og har tickerkode BWG. 

Konsernets virksomhet består av bolig-
produksjon og utvikling av boligprosjekter 
i Norge og i Sverige. Boligene produseres 
både på egne tomteområder og på 
private eller profesjonelle kunders tomt. 
Block Watne i Norge bygger boligene i sin 
helhet på byggeplass, mens BWG Homes AB 

i Sverige prefabrikkerer boligene i fabrikk 
som moduler eller planelementer. Kärnhem i 
Sverige produserer typehus som byggesett 
i egen fabrikk. Øvrige boliger i Kärnhems 
prosjekter produseres av underentreprenører. 
Virksomhetene leverer både eneboliger, ulike 
former for sammenhengende boliger og 
leilighetsbygg.

Konsernregnskapet omfatter BWG Homes ASA  
og dets datterselskaper. De største dattersel-
skapene er Block Watne AS i Norge, og Myresjö-

hus AB, SmålandsVillan AB og Kärnhem AB  
i Sverige. Se note 4 for oversikt over datter-
selskapene.

Årsregnskapet for 2013 er presentert i norske 
kroner (NOK), og tallene vises i NOK 1 000 om 
ikke annet er oppgitt. Det vises sammenlign-
bare tall for ett år.

Årsregnskapet ble godkjent av styret og 
besluttet fremlagt for ordinær generalfor-
samling i styremøtet den 3. april 2014.

NOTE  02
   REGNSKAPSPRINSIPPER

GRUNNLAG FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN
IFRS
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med 
internasjonale standarder for finansiell 
rapportering som fastsatt av EU (IFRS) og 
tilhørende fortolkningsuttalelser, samt de 
norske tilleggsopplysningskrav som følger  
av regnskapsloven per 31. desember 2013. 

Regnskapet er utarbeidet basert på historisk 
kostprinsippet, med unntak av at finansielle 
derivater er balanseført til virkelig verdi.

Konsistens
Regnskapsprinsippene er anvendt konsistent 
av alle foretak i konsernet. Sammenligningstall 
er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper 
som gjeldende regnskapsprinsipper og om-
arbeidet dersom nødvendig. Regnskapsprinsip-
pene er anvendt konsistent for alle periodene 
som presenteres i konsernregnskapet.

Regnskapsmessige vurderingsforhold
Utarbeidelse av regnskap i overensstemmelse 
med IFRS krever at ledelsen løpende gjør regn -
skapsmessige vurderinger, fastsetter estimater 
og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen 
av regnskapsprinsipper og regnskapsførte 
beløp på eiendeler og for  pliktelser, inntekter 
og kostnader. Estimater og forutsetninger er 
basert på historisk erfaring og andre faktorer 
som anses rimelige, forholdene tatt i betrakt-
ning. Disse forutsetningene danner grunnlaget 
for vurdering av balanseført verdi for eiendeler 
og forpliktelser der slike verdier ikke kommer 
klart frem fra andre kilder. Faktisk resultat kan 
avvike fra disse estimatene. Nærmere omtale 
av bruken av estimater er gitt i note 3.

Estimater og underliggende forutsetninger 
vurderes fortløpende. Endringer i regnskaps-
messige estimater innregnes i den perioden 
endringene oppstår.

ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPPER FRA 
TIDLIGERE ÅR
En rekke endringer i IFRS-standarder har trådt i 
kraft i 2013, blant annet endringer i IAS 1, IFRS 
13, IAS 19 og IAS 27. I hoved sak har endringene 
vært knyttet til detaljer i noteopplysninger og 
presiseringer av praksis, og disse har dermed 
ikke hatt noen reell betydning for tallene i 
regnskapet. Unntaket er endringer i IAS 19 om 
pensjoner, hvor estimatavvik ikke lenger skal 
innregnes i resultatoppstillingen, men inngå i 
oppstilling over andre inntekter og kostnader. 
Dette er implementert i regnskapet for 2013. 

PRINSIPPER FOR KONSOLIDERINGEN
Konsolidering
Konsernregnskapet viser konsernets finansielle 
stilling samt resultater og kontantstrømmer 
for den samlede virksomheten som en enhet.

Datterselskaper
Datterselskap er selskap som kontrolleres  
av BWG Homes ASA. Kontroll foreligger når 
selskapet har bestemmende innflytelse,  
direkte eller indirekte, over den finansielle  
og operasjonelle styringen av selskapene  
og derigjennom oppnår fordeler fra deres 
virksomhet. Slik kontroll oppnås normalt  
ved eierandeler på 50 prosent eller mer. 

Tall for datterforetakene inkluderes i kon sern-
regnskapet fra det tidspunkt kontroll oppnås 
og inntil kontroll opphører. Der hvor datter-
selskapene utarbeider regnskaper etter 
regn  skaps   prinsipper som avviker fra IFRS 
gjøres de nødvendige omarbeidinger og 
tilpasninger slik at rapporteringen for 
konsernet er i tråd med IFRS.

Tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet 
har betydelig, men ikke bestemmende 
innflytelse/kontroll, over den finansielle og 

operasjonelle styringen. Slik innflytelse 
oppnås normalt ved eierandeler i størrelses-
orden 20 til 50 prosent. 

Investering i tilknyttede selskaper regnskaps-
føres etter egenkapitalmetoden. Ved første 
gangs innregning bokføres investeringen til 
anskaffelseskost. Anskaffelseskost inkluderer 
transaksjonskostnader. Etter første gangs inn-
regning regnskapsføres resultat fra til knyttet 
selskap i totalresultatregnskapet basert 
på resultater rapportert fra det tilknyttede 
selskapet omarbeidet i tråd med konsernets 
regnskapsprinsipper. Innregnet resultat vises 
på egen linje i resultatregnskapet.

Når konsernets andel av tap overstiger 
in vesteringen i et tilknyttet foretak, 
reduseres konsernets balanseførte verdi til 
null. Ytterligere tap regnskapsføres ikke med 
mindre konsernet har pådratt seg en juridisk 
forpliktelse eller annen reell forpliktelse til  
å dekke tap eller forpliktelser for det 
tilknyttede selskapet. 

Konsernregnskapet inkluderer konsernets 
andel av resultat fra tilknyttede selskaper  
fra det tidspunkt hvor betydelig innflytelse 
oppnås og inntil slik innflytelse opphører. 

Eliminering av transaksjoner ved  
konsolidering
Konserninterne transaksjoner og konsern-
mellomværende, inkludert intern fortjeneste 
og urealisert gevinst og tap, er eliminert i 
konsernregnskapet. Valutagevinst eller tap 
på konserninterne mellomværende elimineres 
likevel ikke i konsernregnskapet.

Transaksjoner i utenlandsk valuta 
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes 
til valutakursen på transaksjonstidspunktet. 
Eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta 

BWG HOMES KONSERN

Noter til konsernregnskapet
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omregnes til norske kroner ved å benytte 
valutakursen på balansedagen. Valutakurs-
effekter som fremkommer ved omregning av 
transaksjoner i utenlandsk valuta, innregnes 
i resultatregnskapet og klassifiseres som 
finansielle poster.

Omregning av regnskaper for  
utenlandske selskaper
Ved konsolidering av utenlandske selskaper 
omregnes eiendeler og forpliktelser i de 
utenlandske selskapene samt goodwill og 
andre merverdier ved oppkjøpet fra lokal 
valuta til norske kroner til valutakursen 
på balansedagen. Inntekter og kostnader 
fra utenlandske selskaper omregnes til 
norske kroner til akkumulert snittkurs for 
regnskapsperioden. Omregningseffektene 
som oppstår ved konsolideringen innregnes 
ikke i resultatregnskapet, men inngår i 
totalresultatregnskapet og vises som 
omregningseffekter i egenkapitalen.

DRIFTSINNTEKTER
Konsernets virksomhet omfatter oppføring 
av boliger på egne tomter hvor konsernet 
utvikler et tomteområde og selger de enkelte 
boenheter (egenregi) og oppføring av boliger 
på andres tomter (fremmedregi). 

Egen regi
I Norge er hoveddelen av konsernets 
omsetning knyttet til salg av ferdige boliger 
med tomt (ca. 97 prosent av omsetningen i 
Block Watne i 2013). Dette er boligprosjekter 
hvor konsernet kontrollerer hele verdikjeden 
fra tomtekjøp via regulering av tomt til 
utbygging av infrastruktur, salg og bygging 
av bolig. Tomt med bolig overleveres/over-
skjøtes samlet etter ferdigstillelse av boligen. 
Kjøper har få valgmuligheter hva gjelder 
utformingen av boligen med tilhørende tomt, 
men kan normalt velge mellom et sett av 
standard elementer.

Inntekter fra egenregi-virksomheten innregnes 
i resultatregnskapet når bolig overleveres/
overskjøtes til kjøper. Det er på dette 
tidspunkt risiko formelt går over til kjøper. 
Opparbeidede kostnader under byggingen 
aktiveres i balansen som Prosjekter, bygg 
under utførelse. Forskudd mottatt fra kunden 
frem til overlevering/overskjøting presenteres 
som en gjeld i balansen. 

I BWG Homes AB er en mindre del av virk-
somheten knyttet til salg av ferdige boliger 
med tomt. Her selges tomten separat, og 
innregning av inntekt skjer ved overskjøting 
av tomten til kunden. 

Produksjon på andres tomt
En mindre del av virksomheten i Norge ca.  
3 prosent gjelder salg av boliger hvor kunden 
eier tomten og besørger grunnarbeider med 
mer. Kundene kan være både private som 
bygger ut en enkelt tomt eller profesjonelle 
kunder som bygger ut større tomteområder. 
Konsernet inngår da en entrepriseavtale med 
kunden for oppføring av boligen(e). Konsernet 

leverer tjenester og materiell som inkorporeres 
på kundens tomt og som ikke kan kreves 
levert tilbake. Risiko og kontroll for utførte 
arbeider overføres derved løpende til kunden 
som eier tomten. 

Inntektsføringen følger prinsippet for løpende 
inntektsføring i takt med verdiskapingen. 
For identifiserte tapsprosjekter foretas 
det avsetning for hele det forventede tap. 
Avsetning for garantikostnader gjøres 
løpende i prosjektet. 

Inntektsføring gjøres kun for verdiskaping 
hvor det foreligger bindende salgskontrakter. 

I BWG Homes AB utgjør en betydelig del av 
virksomheten leveranse av byggematerialer 
fra egne fabrikker. Inntekt på slike leveranser 
innregnes ved utlevering av materialene til 
kundene, dvs. ved risikoovergang. En liten 
del av aktiviteten innebærer leveranse av 
byggetjenester (prosjektledelse osv.) på 
kundens tomt. Inntekt innregnes i tråd med  
at det faktureres, da faktureringen skjer i  
tråd med verdiskapingen. 

Etter oppkjøpet av Kärnhem AB i 2013 har 
konsernet nå en betydelig aktivitet knyttet 
til bygging av boliger i borettslag (BRF). I 
slike prosjekter etablerer vi borettslaget når 
mer enn 50 prosent av andelene er solgt 
til boligkjøperne. Deretter inngås avtale 
om leveranse av kundetilpasset prosjekt til 
borettslaget. Borettslaget finansierer deler 
av boligene med ekstern bankfinansiering, 
og det øvrige finansieres med innskudd fra 
andelseierne. Inntekt på slike prosjekter 
regnskapsføres basert på løpende avregning 
av prosjektet inklusive marken, det vil si i takt 
med verdiskapningen. Inntektsføringen gjøres 
for solgt andel av prosjektet.

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

Forskudd fra kunder
Salg av bolig til kunder innebærer normalt også 
avtale om en betalingsplan hvor kunden betaler 
forskudd i byggeperioden. Forskuddsbetalinger 
fra kunder knyttet til konsernets prosjekter som 
inntektsføres ved overlevering/over skjøt ing 
vises på egen linje i balansen og er klassifi sert 
som kortsiktig gjeld. Forskuddsbetalinger 
knyttet til prosjekter hvor inntektsføring gjøres 
basert på løpende avregning reduserer verdien 
av beholdninger, varer i arbeid. Forskuddsbeta-
linger er ikke rentebærende.

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Finansinntekter består av renteinntekter på 
finansielle eiendeler. Renteinntekter innregnes 
i resultatet når de er opptjent. 

Rentekostnader består av renter betalt og 
beregnet på konsernets lån. Rentekostnader 

innregnes i resultatet når de er påløpt.
Kursgevinster og kurstap på valuta innregnes 
når de er opptjent/påløpt. Kurseffektene 
vises på egen linje i resultatregnskapet. Også 
kurseffekter på konsernintern gjeld inngår her.

Urealiserte verdiendringer på finansielle 
instrumenter innregnes løpende, og vises på 
egen linje i resultatregnskapet. 

Andre finanskostnader vil være ulike gebyrer 
knyttet til konsernets prosjektfinansiering 
osv., samt garantiprovisjon som er betalt for 
garantier for forskudd på byggekontrakter. 
Disse innregnes når de er påløpt.

SKATT
Skattekostnaden i resultatregnskapet består 
av betalbar skatt (periodeskatt) og endring i 
utsatt skatt. I tillegg inngår forskjell mellom 
tidligere beregnet skatt og faktisk ilagt skatt 
i skattekostnaden i resultatregnskapet. 
Skatteeffekten av poster som er innregnet 
direkte mot egenkapitalen, innregnes også 
direkte mot egenkapitalen.

Betalbar skatt er beregnet betalbar skatt på 
periodens skattepliktige resultat til gjeldende 
skattesatser. 

Utsatt skatt i balansen er beregnet skatt 
på alle forskjeller mellom regnskapsmessig 
og skattemessig verdi på eiendeler og 
forpliktelser. Utsatt skatt beregnes som en 
nominell verdi og klassifiseres som langsiktig 
forpliktelse i konsernets balanse. Goodwill gir 
ikke grunnlag for utsatt skatt i regnskapet. 

Avsetningen for utsatt skatt er basert på 
forventninger om realisasjon av eller oppgjør 
for balanseførte verdier av eiendeler og 
forpliktelser, og er beregnet med skatte satser 
gjeldende på balansedagen.

Periodens endring i utsatt skatt innregnes i 
resultatregnskapet på linjen for skattekostnad.

RESULTAT PER AKSJE
Resultat per aksje er beregnet ved å dividere 
periodens resultat fra resultatregnskapet på 
et vektet gjennomsnitt av antall utestående 
aksjer i perioden. Konsernet har ikke hatt 
potensielle aksjer, og utvannet resultat per 
aksje er lik resultat per aksje.

FINANSIELLE EIENDELER 
Konsernets finansielle eiendeler består av 
kundefordringer og andre fordringer, mindre 
aksjeinvesteringer og likvide midler.

Konsernet innregner finansielle eiendeler fra 
det tidspunkt konsernet har en kontraktsmes-
sig rett til, eller kontroll over retten til, å motta 
oppgjør for eiendelen. Når denne rettigheten 
bortfaller stoppes innregning av eiendelen.

Kundefordringer og andre fordringer
Her inngår også utlån til tilknyttede selskaper 
og langsiktige fordringer knyttet til oppgjør 
for salg av aksjer.
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Fordringer er finansielle eiendeler som har 
avtalt struktur for tilbakebetaling og som 
normalt ikke omsettes i fungerende markeder. 
Slike eiendeler innregnes til virkelig verdi 
hensyntatt direkte transaksjonskostnader. 
Etter første gangs innregning regnskaps-
føres slike eiendeler til amortisert kost hvis 
fordringen er langsiktig. 

Kundefordringer innregnes i balansen når  
fakturautstedelse gir grunnlag for inntekts-
føring, dvs. ved løpende avregning. Ved 
ut stedelse av faktura for tjenester som 
inntektsføres uavhengig av fakturering 
innregnes fakturering ikke i konsernregnska-
pet, men betalinger fra kunde basert på slike 
fakturaer innregnes som forskudd fra kunde.

Avsetning for tap på kundefordringer gjøres 
når det finnes objektive bevis for at konsernet 
ikke vil kunne innkassere fakturert beløp. 
Vesentlige finansielle problemer hos skyldneren, 
sannsynlighet for at skyldneren skal gå konkurs 
eller iverksette finansiell omorganisering eller 
forsinkede innbetalinger fra skyldneren er 
indikatorer på at tap kan foreligge.

Likvider
Likvide midler består av innskudd på bank konti 
og kontante beholdninger. Også innskudd på 
bankkonti som er sperret for bruk, inngår i 
likvide midler.

DERIVATER
Konsernet har inngått en rentebytteavtale 
som reelt sikrer konsernet fast rente på en 
mindre del av låneporteføljen. Dette finansielle 
derivatet oppfyller kravene for regnskaps-
messig sikringsbokføring, og ble ved inngåelse 
innregnet til virkelig verdi. Påfølgende endrin-
ger i virkelig verdi innregnes umiddelbart i 
totalresultatregnskapet, men inngår ikke i 
resultatregnskapet (sikringsbokføring). 

Virkelig verdi av rentebytteavtalen er det 
estimerte beløp som konsernet ville motta 
eller måtte betale for å innfri avtalen på 
balansedagen, hensyntatt løpende rentenivå 
og motpartens kredittverdighet. 

Konsernet har i 2013 inngått to valutaveks-
lingskontrakter (NOK/SEK) med fremtidig 
oppgjør. Kontraktene er inngått for å sikre 
en andel av konsernets netto investering 
i Sverige, som måles i svenske kroner. 
Kontraktene oppfyller kriteriene i forhold 
til regnskapsmessig sikringsbokføring, og 
verdiendring av kontraktene føres dermed 
i totalresultatregnskapet, men inngår ikke i 
resultatregnskapet.

DRIFTSMIDLER
Fysiske driftsmidler føres i balansen til 
anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av-
skrivninger og akkumulert tap ved verdifall. 
Gevinst eller tap ved salg av anleggsmidler 
fastsettes som differansen mellom salgssum 
og balanseført verdi, og regnskapsføres 
netto som annen inntekt i resultatet.
Konsernet har for øvrig en betydelig eien-

doms masse, herunder tomteeiendommer, 
ferdige boliger samt prosjekter under 
utførelse som i balansen er klassifisert  
som omløpsmidler.

Avskrivninger
Avskrivninger av fysiske driftsmidler beregnes 
lineært over estimert økonomisk levetid for 
hver enhet av eiendom, anlegg og utstyr, og 
avskrivninger vises i resultatregnskapet på 
egen linje. 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

LEASING
Leasing av eiendeler der utleier beholder det 
vesentligste av risiko og kontroll klassifiseres 
som operasjonell leasing. 

Konsernet har inngått betydelige leasing-
avtaler, hvorav de største avtalene gjelder 
fabrikkene i BWG Homes AB. Etter gjeldende 
regnskapsstandarder er disse operasjonelle 
leieavtaler hvor innregningen i resultatregn-
skapet (kostnadsføringen) skjer løpende. 
Konsernet har operasjonelle leieavtaler for 
kontor, lager og produksjonshaller. Ingen 
leieavtaler har betingelser om variabel leie. 
Konsernet har også operasjonelle leieavtaler 
for biler og driftsløsøre. 

Konsernet har ikke leasingavtaler som 
regnskapsføres som finansielle leasingavtaler.

IMMATERIELLE EIENDELER
Goodwill
Alle virksomhets overtakelser regnskapsføres 
etter oppkjøpsmetoden. Goodwill er en 
eiendel som oppstår som følge av forventede 
fremtidige økonomiske fordeler fra eiendeler 
som er overtatt ved en virksomhetsoverdrag-
else, men som ikke er individuelt identifisert, 
og ikke separat regnskapsført som eiendeler. 
I praksis er goodwill differansen mellom virkelig 
verdi av vederlaget ved overtakelse og virkelig 
verdi av netto identifiserte eiendeler (eller 
annen verdi der regnskapsreglene krever det) 
som er overtatt. Utsatt skatt i den overtatte 
virksomheten er i tråd med unntakene 
verdsatt til nominell verdi ved overtakelse.

Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost 
fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved 
verdifall. Goodwill er ikke gjenstand for 
løpende avskrivninger, men blir testet for 
verdifall årlig (se nedenfor). 

Varemerker
Ved overtakelse av datterselskapene ble 
det identifisert og fastsatt verdier på de 
overtatte varemerkene på overtakelses-
tidspunktet. Varemerker føres i balansen til 
virkelig verdi på tidspunkt for overtakelsen, 
fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved 
verdifall. Varemerker blir ikke avskrevet, men 
blir testet for verdifall årlig (se nedenfor).

Andre immaterielle eiendeler
Andre immaterielle eiendeler består i hovedsak 
av software-lisenser. Andre immaterielle eien-
deler bokføres til virkelig verdi ved anskaffelse 
og avskrives lineært over forventet økonomisk 
levetid. Ved indikasjoner på verdifall foretas 
nedskrivning til virkelig verdi.

NEDSKRIVINGSVURDERING 
Balanseført verdi av konsernets immaterielle 
eiendeler, herunder goodwill og varemerker, 
blir løpende vurdert i forhold til indikasjoner 
på verdifall. Dersom det foreligger slike indika-
sjoner estimeres eiendelenes gjenvinnbare 
beløp. Uavhengig av eventuelle indikasjoner 
på verdifall foretas en årlig beregning av 
gjenvinnbart beløp på balansedagen for 
goodwill og andre immaterielle eiendeler som 
har en ubegrenset levetid. 

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig 
verdi ved salg, og bruksverdi (value in use).  
Det foreligger ikke noe godt grunnlag for å 
fastsette virkelig verdi ved salg for konsernets 
immaterielle eiendeler. Bruksverdi som uttrykk 
for gjenvinnbart beløp beregnes derfor ved  
å diskontere forventede fremtidige kontant-
strømmer. Ved beregningen benyttes 
dis kon teringsrente før skatt som reflekterer 
markedets prissetting av tidsverdien av 
penger, og den risiko som er knyttet til den 
spesifikke kontantstrømgenererende enheten. 

Verdi av immaterielle eiendeler, herunder 
goodwill og varemerker, vurderes i forhold 
til kontantstrømgenererende enheter 
som er den minste gruppen av eiendeler 
som genererer kontantstrømmer som er 
uavhengige av hverandre. Beregningen 
av gjenvinnbart beløp gjøres derved for 
hver kontantstrømgenererende enhet, og 
bokført verdi av alle eiendeler som inngår 
i den kontantstrømgenererende enheten 
sammenholdes med beregnet gjenvinnbart 
beløp. Virksomhetene i Block Watne AS, BWG 
Homes AB og Kärnhem AB er selvstendige 
kontantstrømgenererende enheter. 

Regnskapsføring av nedskrivning
Eventuell nedskrivning innregnes i 
resultatregnskapet når balanseført verdi av 
eiendelene til en kontantstrømgenererende 
enhet overstiger gjenvinnbart beløp. Eventuell 
nedskrivning 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 balanseførte 
verdier. Nedskrivning av goodwill reverseres 
ikke i senere perioder.

PROSJEKTER OG BYGG UNDER  
UTFØRELSE
Prosjekter og bygg under utførelse 
inklu derer alle prosjekter hvor salg er 
besluttet igang  satt, og kostnader er 
pådratt. Verdien av prosjekter og bygg 
under utførelse inkluderer tomtekostnader 
og infrastruktur samt bygningsmassen  
som er produsert i prosjektet.
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Prosjekter og bygg under utførelse i 
egen regi (på egne tomter) balanse-
føres til anskaffelseskost eller til 
estimert netto realisasjonsverdi 
om den er lavere. Anskaffelseskost 
inkluderer utgifter direkte relatert til 
prosjektene og en andel av faste og 
variable indirekte kostnader påløpt i 
foretakets administrasjon. Allokering 
av indirekte kostnader er basert på 
en normal kapasitetsutnyttelse. 
Prosjekter og bygg under utførelse i 
fremmed regi (på kundens tomter), 
herunder BRF-prosjekter, balanseføres 
til anskaffelseskost pluss andel av 
estimert resultat (løpende avregning).

TOMTER
Tomter er en innsatsfaktor i konsernets 
produksjon/varekretsløp, og derfor 
klassifiseres tomter som omløpsmidler. 
Når det inngås bindende avtaler om 
kjøp av tomter bokføres disse som tom-
ter under omløpsmidler, og forpliktelsen 
inngår i linjen tomteforpliktelser under 
kortsiktig gjeld. 

I bokført verdi av tomter ligger 
verdi av tomter til anskaffelseskost. 
Anskaffelseskost fastsettes til virkelig 
verdi av vederlaget på avtaletids-
punktet. Virkelig verdi av vederlaget 
på avtaletidspunktet fastsettes ved 
estimering av fremtidig kontantstrøm 
hensyntatt diskontering om oppgjør 
skal skje senere enn ett år frem i tid. 
Betalte opsjonspremier for tomter 
hvor opsjonen ikke enda er utøvd, 
inngår også i bokført verdi av tomter. 
I perioden frem til tomten er klar for 
utbygging/salg aktiveres en andel av 
konsernets finanskostnader som del  
av anskaffelseskost.

Dersom det opparbeides infrastruktur på 
tomten før den er overført til prosjekter 
og varer i arbeid, vil anskaffelseskost 
av slik infrastruktur være inkludert i 
anskaffelseskost på tomten og dermed 
bokført verdi på tomter. 

Tomter regnskapsføres til det laveste 
av anskaffelseskost og netto realisa-
sjonsverdi. Netto realisasjonsverdi er 
estimert salgspris i ordinær virksomhet, 
fratrukket estimerte utgifter til ferdig-
stillelse og salgskostnader. 

Når det besluttes salg og igangsetting 
på et tomteområde, flyttes tomtever-
dien og tilhørende infrastruktur som 
gjelder tomten over til bygg under 
utførelse. 

ANDRE VARER
Andre varer er i hovedsak bygge-
materialer. Varelager vurderes til det 
laveste av anskaffelseskost og netto 
realisasjonsverdi. 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 beholdninge-
ne til deres nåværende sted og tilstand.

Netto realisasjonsverdi er estimert 
salgspris i ordinær virksomhet, fratruk-
ket estimerte utgifter til ferdigstillelse 
og gjennomføring av salget.

AKSJEKAPITAL
Aksjekapitalen består av en aksjeklasse 
og er klassifisert som egenkapital. 
Dette er ordinære aksjer med fulle 
aksjonærrettigheter. Utgifter som er 
direkte henførbare til utstedelse av 
aksjer, innregnes som en reduksjon 
av egenkapital (overkurs) netto etter 
eventuell skatt.

FINANSIELLE FORPLIKTELSER
Konsernets finansielle forpliktelser 
består av lån, leverandørgjeld, 
tomteforpliktelser og andre typer 
kortsiktig gjeld.

Konsernet innregner finansielle forplik-
telser fra det tidspunkt konsernet har 
en kontraktsmessig forpliktelse til å 
yte oppgjør. For lån og kassekreditter 
skjer dette når likvider mottas fra 
långiver. For leverandørgjeld oppstår 
den kontraktsmessige forpliktelsen 
når vare eller tjeneste er levert med 
risikoovergang. Regnskapsføringen 
opphører når forpliktelsen er gjort opp, 
ettergitt eller utløpt på annen måte.

Lån
Lån innregnes første gang til virkelig 
verdi pluss direkte transaksjonskost-
nader. Etter første gangs innregning 
måles lån til amortisert kost ved bruk 
av effektiv-rente metoden.

Leverandørgjeld
Leverandørgjeld innregnes første gang 
til virkelig verdi. Det er normalt ingen 
transaksjonskostnader knyttet til dette. 
Frem til oppgjør gjøres normalt ingen 
regnskapsføring av endring i verdi på 
leverandørgjeld.

Tomteforpliktelser
Når det inngås bindende avtaler om 
kjøp av tomter, har konsernet samtidig 
inngått en betalingsforpliktelse. 
Tomten innregnes som omløpsmiddel 
og forpliktelsen innregnes som 
tomteforpliktelser under kortsiktig 
gjeld. Første gangs innregning gjøres 
til virkelig verdi, hvor virkelig verdi 
fastsettes ved beregning av nåverdi av 
fremtidig kontantstrøm av forplik-
telsen. Etter første gangs innregning 
måles tomteforpliktelsen til amortisert 
kost ved bruk av effektiv-rente metoden. 
Senere endringer i avtale som påvirker 
tomteforpliktelsens størrelse innregnes 

når slike endringer oppstår. Dersom 
endringen gjelder tomt som ikke er 
reklassifisert til varer i arbeid innregnes 
endringen som endring i tomteverdi og 
samtidig som endring i tomteforplik-
telse. Dersom endringen gjelder tomt 
som er reklassifisert til varer i arbeid, 
dvs. at prosjektet er startet opp, så 
innregnes endringen som en positiv 
eller negativ varekostnad, og verdien av 
tomteforpliktelsen endres tilsvarende i 
balansen.

Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld omfatter 
kortsiktige forpliktelser knyttet til 
skatter og avgifter, godtgjørelser og 
lignende. Annen kortsiktig gjeld inn-
regnes til virkelig verdi og står normalt 
i regnskapet uten verdiendring frem 
til oppgjør. Slike avsetninger innregnes 
dersom de er et resultat av hendelser 
som har inntruffet på balansedagen 
eller tidligere, og selskapet har en 
juridisk forpliktelse eller en annen type 
reell forpliktelse til å avstå verdier for å 
gjøre opp forpliktelsen, samt at verdien 
av denne avståelsen kan fastslås med 
rimelig sikkerhet.

AVSETNING FOR GARANTIANSVAR
Innregning av avsetning for garanti-
ansvar knyttet til boliger skjer når 
levering har skjedd. Garantiforpliktelsen 
verdsettes basert på historiske data om 
garantikostnader på overleverte boliger. 
Det gjøres en særskilt vurdering av 
behov for avsetning knyttet til større 
reklamasjonssaker.

PENSJONSORDNINGER
Konsernet har innskudds- og ytelses-
baserte pensjonsordninger og også en 
pensjonsavtale som innebærer direkte 
utbetaling av pensjon. 

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Innskuddsbaserte pensjonsordninger 
er ordninger hvor det betales faste 
innskudd til et fond eller en pensjons-
kasse, og hvor selskapet ikke har noen 
juridisk eller underforstått plikt til å 
betale ytterligere innskudd. Pliktige 
innskudd innregnes som personal-
kostnader i resultatregnskapet når de 
påløper. Forskuddsbetalinger, det vil 
normalt si innbetalinger til premiefond 
som er betalinger utover den pliktige 
delen, innregnes som eiendel i den 
grad innbetalte midler kan tilbake-
betales eller fremtidige betalinger til 
ordningen reduseres.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Ytelsesbasert pensjonsordninger er 
ordninger som ikke er innskuddsbaserte. 
Netto pensjonsforpliktelse knyttet 
til ytelsesbaserte pensjonsordninger 
beregnes separat for hver ordning 
ved å estimere størrelsen på frem-
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tidige ytelser som den ansatte har opptjent 
gjennom sin arbeidsinnsats i inneværende og 
tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene 
diskonteres for å beregne nåverdien, og 
virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for 
å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten 
er basert på nasjonale anbefalinger og er 
normalt langsiktige renter justert for å 
reflektere løpetiden på pensjonsforplik-
telsene. Pensjonsberegningene er basert 
på lineær opptjeningsmodell. Beregningene 
av både pensjonsforpliktelsene og verdien 
av pensjonsmidlene er foretatt av ekstern 
aktuar. 

Beregningene av verdien av de ytelses baserte 
pensjonsordningene oppdateres minst årlig. 
Endring i lovverk, antall ansatte og en mengde 
andre forutsetninger vil gi endring i verdi av 
beregnet pensjonsforpliktelse. Slike verdi-
endringer kan være både gevinster og tap, og 
innregnes i resultatregnskapet når de oppstår. 

Andre pensjonsordninger
Konsernet har i tillegg en usikret pensjons-
ordning hvor pensjonen utbetales direkte fra 
konsernet. Pensjonsforpliktelsen er innregnet 
i resultatregnskapet i tråd med opptjening av 
pensjonen. Utbetaling av pensjon reduserer 
innregnet pensjonsforpliktelse.

Avtalefestet pensjon (AFP) i Norge
I 2010 ble det gjort endringer i lovverket 
knyttet til avtalefestet pensjon (AFP) i Norge 
som medførte at den regnskapsmessige 
håndteringen av AFP-forpliktelsen i Block 
Watne ble lagt om. Den AFP-ordningen som 
eksisterte i 2010 ble avviklet, og gevinsten 
ved avviklingen ble inntektsført i regnskapet. 
Senere har det fremkommet at det var en 
underdekning i ordningen som ble avviklet, 
og medlemsbedriftene i AFP-ordningen 
må dekke opp underdekningen gjennom 
ytterligere innbetalinger frem til 2015. 

Selskapets andel av underdekningen er 
estimert og avsatt for i regnskapet for 2013.

Som erstatning for den gamle AFP-ordningen 
er det etablert ny ordning. Den nye AFP- 
ordningen er en flerforetaksordning som 
gir et livslangt tillegg til den ordinære 
pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den 
nye AFP-ordningen på ulikt vis. Ordningen 
er ytelsesbasert og finansieres gjennom 
premier som fastsettes som en prosent av 
lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig 
måling og allokering av forpliktelser og midler 
i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen 
derfor behandlet som en innskuddsbasert 
ordning hvor premiebetalinger kostnadsføres 
løpende.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter 
den indirekte metoden. Kontantstrømmen 
viser konsernets samlede kontantstrømmer 
fordelt på kontantstrøm fra drift, kontant-
strøm fra investeringer og kontantstrøm fra 
finansiering.

Betalte renter og betalt skatt vises innenfor 
kontantstrøm fra drift. Mottatte renter inn-
går i kontantstrøm fra investeringsaktivite-
ter. Kjøp av juridiske enheter som i realiteten 
er tomtekjøp, inngår i kontantstrøm fra drift. 
Innbetalinger av egenkapital vises netto  
etter transaksjonskostnader.

Innregning av tomter med motpost tomte-
gjeld, er eliminert i kontantstrømoppstillingen. 
Betaling av tomtegjeld inngår i kontantstrøm 
fra drift.

Endring i trekk på kassekreditt inngår 
netto i linjen for endring i kortsiktig gjeld. 
Tilgjengelig utrukket ramme på kassekreditt 
og på andre kreditter vises på egen linje i 
kontantstrømoppstillingen.

SEGMENTRAPPORTERING
Driftssegmenter er deler av konsernet som 
driver forretningsvirksomhet som genererer 
inntekter og kostnader og som er gjenstand 
for ledelsesmessig oppfølging som avgrense-
de enheter. For driftssegmenter som er større 
enn 10 prosent av den samlede virksomhet 
skal det gis segmentrapportering. Virksom-
heten i Block Watne AS, virksomheten i BWG 
Homes AB og virksomheten i Kärnhem AB er 
i tråd med dette identifisert som segmenter 
i konsernets rapportering. 

Segmentrapporteringen er basert på den 
struktur som ligger til grunn for konsernledel-
sens oppfølging og kontroll med virksom-
heten. Regnskapsprinsippene anvendt i 
segmentrapporteringen er nærmere omtalt 
i note 5 Segmentinformasjon. 

Virksomheten i Block Watne måles internt i 
hovedsak basert på løpende avregningsmetode 
da dette gir grunnlag for å måle resultater 
og verdiskaping løpende, uavhengig av om 
prosjektene er fullførte og overlevert/over-
skjøtet til kunde på rapporteringstidspunktet. 
For øvrig anvendes regnskapsprinsipper i tråd 
med IFRS også for segmentrapporteringen.

NYE STANDARDER OG FORTOLKNINGER  
– REGELENDRINGER
IFRS regelverket er i stadig endring. Det 
foreligger flere endringer og fortolkninger 
til eksisterende standarder som ikke ennå er 
trådt i kraft. I tabellen nedenfor fremgår en 
oversikt per mars 2014 over slike standarder 
og fortolkninger. 

Endringer som åpenbart ikke er relevant  
for konsernet, eller ligger langt frem i tid,  
er holdt utenfor.

NYE IFRS STANDARDER OG FORTOLKNINGER
   IASB DATO 
   FOR IKRAFT- IKRAFT-
STANDARD/FORTOLKNING TYPE ENDRING  TREDEN TREDEN

IAS 28 Investeringer i tilknyttede Betydning for notekrav om egenkapitalmetoden, 1.1.2013 Ja, fra 2014
 foretak ingen betydning for regnskapsførselen  
IAS 36 Verdifall på eiendeler Utvidet notekrav knyttet til nedskrivninger 2013 Ja, fra 2014
IFRS 10 Konsernregnskap Vurdering av om en enhet skal konsolideres eller ikke 2013 Ja, fra 2014
IFRS 12 Opplysninger om interesser  Introduserer en rekke nye opplysningskrav 2013 Ja, fra 2014  
 i andre foretak 

Konsernet forventer å anvende de endrede standardene i første regnskapsår for ikrafttredelse. I den grad endringene får betydning for 
konsernet vil det være knyttet til endringer i informasjonsdetaljer i noteverket.
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NOTE  03
   ESTIMATER

Regnskapsstandardene krever ofte at ledelsen 
må gjøre skjønnsmessige vurderinger som 
grunnlag for regnskapsføringen av viktige 
poster i regnskapet. I det følgende omtales 
de regnskapspostene som i størst grad er 
gjenstand for estimering, og hvor skjønns-
messige vurderinger er avgjørende for bokført 
verdi. Endringer i skjønnsmessige vurderinger 
og estimater vil for disse postene kunne ha 
stor betydning. For konsernets regnskap vil de 
viktigste regnskapsestimatene være knyttet 
til prosjektene, og knyttet til verdiene av 
immaterielle eiendeler.

INNTEKTER OG PROSJEKTER  
(bygg under utførelse)
inntekt resultatføres når den er opptjent. 
Konsernets virksomhet omfatter oppføring 
av boliger på egne tomteområder (egen 
regi) og på andres tomt (fremmed regi). 
Regnskapsført verdi av beholdninger, 
herunder prosjekter og tomter blir løpende 
vurdert i forhold til om virkelig verdi er 
lavere enn anskaffelseskost. For identifiserte 
tapsprosjekter foretas det avsetning for 
hele det forventede tapet basert på beste 
estimat. Slike vurderinger er skjønnsmessige 
vurderinger som vil ha vesentlig betydning 
for de rapporterte resultater.

Segmentrapporteringen er basert på interne 
driftsrapporter og benevnes som ”operative 
resultater”. For segment Block Watne AS 
benyttes i stor grad resultatmåling basert på 
løpende avregning etter IAS 11. Her innregnes 
inntekt basert på estimert fullføringsgrad 
og forventet dekningsgrad i prosjektene, 
og beholdnings verdiene inkluderer 
estimert opptjent fortjeneste. Endringer i 
forutsetningene vedrørende for eksempel 

fullføringsgrad eller dekningsbidrag vil kunne 
påvirke resultatene i regnskapsperioden for 
segmentet vesentlig. 

IMMATERIELLE EIENDELER OG NEDSKRIVNING 
Ved kjøp av virksomhet skal det gjøres 
en merverdianalyse hvor det fastsettes 
virkelige verdier på oppkjøpte eiendeler og 
forpliktelser. Dersom verdien av vederlaget 
overstiger netto verdi av identifiserte 
eiendeler skal det overskytende regnskaps-
føres som goodwill. BWG Homes ASA kjøpte 
den norske virksomheten (Block Watne) i 
2005, den svenske virksomheten Prevesta AB 
 (Myresjöhus og SmålandsVillan) i 2007 og den 
svenske virksomheten Kärnhem AB i 2013. 
Ved oppkjøpene ble varemerkene tilordnet 
en relativt betydelig verdi. I tillegg oppstod 
det en betydelig goodwill ved opp kjøpene. 
Verdsettelsene både av fysiske driftsmidler, 
varemerker og goodwill var basert på ulike 
verdsettelsesmetoder hvor det ligger ulike 
forutsetninger til grunn. Slike forutsetninger 
var blant annet fremtidige kontantstrømmer, 
avkastningskrav og andre forhold.

IAS 36 om verdifall på eiendeler forutsetter 
at goodwill og immaterielle eiendeler 
vurderes for mulig verdifall minst en gang i 
året. Nedskrivningstesten for goodwill krever 
at virkelig verdi av kontantstrømgenererende 
enhet estimeres og sammenlignes med 
balanseført verdi. Dersom balanseført verdi 
overstiger estimert virkelig verdi anses det 
overskytende som verdifall og må nedskrives. 
En slik vurdering krever estimater om 
usikre forhold som fremtidig kontantstrøm, 
avkastningskrav og makroforhold som rente, 
arbeidsløshet, inflasjon med mer. En vesentlig 
endring av disse vil kunne påvirke konsernets 

regnskap i vesentlig grad. Det er gjennomført 
nedskrivning av goodwill knyttet til virksom-
heten i BWG Homes AB i regnskapet i 2008 
og i 2012.

FINANSKOSTNADER OG VERDI PÅ  
FINANSIELLE AVTALER
Verdiendring på rentesikringsavtaler innreg-
nes i resultatregnskapet når de oppstår, eller 
i totalresultatet dersom sikringsbokføring 
anvendes. Markedsverdien er beregnet 
som netto nåverdi av selskapets fremtidige 
flytende rente fratrukket fast rente, og 
verdsettelsen gjøres av bank. Endringer i 
estimatene på fremtidig rentenivå vil derfor 
kunne påvirke konsernets finansposter.

SKATT I RESULTATOPPSTILLING OG  
I BALANSEN
BWG Homes ASA rapporterer resultatskatt 
basert på innrapporterte tall fra konsernets 
datterselskaper. Utsatt skatt beregnes ut fra 
forskjell på bokført verdi og skattemessig verdi 
på virksomhetens eiendeler og forpliktelser. 
Beregningen av periodens skattekostnad og 
fordelingen mellom betalbar skatt og utsatt 
skatt for perioden krever skjønnsmessig 
vurdering av til dels komplekse skattemessige 
regler i Norge og Sverige. 

PENSJONSKOSTNADER- OG FORPLIKTELSER
Konsernet har ytelsesbaserte og innskudds-
baserte pensjonsordninger. Måling av 
pensjonskostnad og pensjonsforpliktelse 
innebærer forutsetninger og estimater blant 
annet i forhold til fremtidig lønnsvekst, 
diskonteringsrenter med mer. Vesentlige 
endringer av forutsetningene og estimatene 
vil påvirke bokført pensjonsforpliktelse og 
pensjonskostnader.

NOTE  04
   KONSERNSTRUKTUR

Konsernet består av følgende enheter:

  FORRETNINGS-  STEMMEANDEL/
SELSKAPSNAVN ORG. NR ADRESSE ANTALL AKSJER EIERANDEL

MORSELSKAP    
BWG Homes ASA 988 737 798 Oslo, Norge 136 121 433 
    
DATTERSELSKAP    
Block Watne AS 986 757 954 Oslo, Norge  4 000 000  100%
 Pepperstad Skog felt D AS 992 441 836 Oslo, Norge  900  100%
 Ulset Utvikling AS 998 198 542 Oslo, Norge  100  100%
 Nipa Utvikling AS 994 703 897 Oslo, Norge  200  100%
 Høvåg Sentrumsområde AS 986 028 137 Oslo, Norge  300  100%
 Trøåsen Utbyggingsselskap AS 982 319 897 Oslo, Norge  200  100%
 Skarpaneset Utvikling AS 912 827 232 Oslo, Norge  1 000  100%
 Lafteråsen Utbygging AS 811 898 902 Kongsberg, Norge  4 500  67%
Hetlandhus AS 986 157 913 Oslo, Norge  10 100  100%
Boligbygg Prosjekt AS 993 469 696 Oslo, Norge  1 000  100%
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  FORRETNINGS-  STEMMEANDEL/
SELSKAPSNAVN ORG. NR ADRESSE ANTALL AKSJER EIERANDEL

BWG Homes AB 556723-6087 Vetlanda, Sverige  1 100 000  100%
 Myresjöhus AB 556031-7702 Vetlanda, Sverige  300 000  100%
 SmålandsVillan AB 556210-9651 Vetlanda, Sverige  2 500  100%
Myresjö Mark AB 556070-7464 Vetlanda, Sverige  10 000  100%
Nordiska Trähus AB 1) 556120-9189 Vetlanda, Sverige  20 000  100%
Käglinge Bytomt AB 556735-3114 Vetlanda, Sverige  1 000  100%
Husensjö 1 AB  556712-9258 Vetlanda, Sverige  100  100%
Husensjö 2 AB 556712-6189 Vetlanda, Sverige  100  100%
Myresjö Mark Rydbäck AB 556858-9781 Vetlanda, Sverige  50  100%
Långeberga 3 AB  556712-2766 Vetlanda, Sverige  100  100%
Myresjö Bostadsutveckling AB 556913-4116 Vetlanda, Sverige  500  100%
Baletten Mark 1 AB 556913-4124 Vetlanda, Sverige  500  100%
Balkongen Mark 1 AB 556913-4132 Vetlanda, Sverige  500  100%
Balkongen Mark 2 AB 556947-7564 Vetlanda, Sverige  500  100%
Balkongen Mark 3 AB 556947-7556 Vetlanda, Sverige  500  100%
Fastighets AB Hagen 556758-3835 Vetlanda, Sverige  1 000  100%
Kärnhem AB 556312-2679 Växjö, Sverige  5 325  100%
Kärnhem Svenska AB 556740-3232 Växjö, Sverige  1 000  100%
Kärnhem Utveckling AB 556673-9180 Växjö, Sverige  100  100%
Hovhus AB 1) 556412-1712 Växjö, Sverige  1 000  100%
Sävsjö Snickerifabrik AB 556685-9905 Växjö, Sverige  1 000  100%
Svenska Snickarhus AB 556711-4060 Växjö, Sverige  2 000  100%
Make I-node AB 556700-3438 Växjö, Sverige  6 670  100%

1) Selskapene er for tiden uten aktivitet.

NOTE  05
   SEGMENTINFORMASJON

       +/-AVVIKENDE 
       PRINSIPP I 
(NOK 1 000)       DRIFTSRAPP.  SUM 
    ØVRIGE ELIMINE- SUM MOT KONSERN- I KONSERN- 
 2013 BLOCK WATNE AS BWG HOMES AB KÄRNHEM AB ENHETER RINGER SEGMENTER  REGNSKAP  REGNSKAPET

FINANSIELL POSISJON        
Bokført verdi eiendeler 3 916 754 1 949 251 203 132 3 229 343 -3 177 789 6 120 691 64 503 6 185 194
Bokført verdi forpliktelser -2 401 785 -1 074 439 -93 689 -1 104 545 1 155 012 -3 519 446 -104 629 -3 624 075
Netto bokført verdi/ 
egenkapital 1 514 969 874 812 109 443 2 124 798 -2 022 777 2 601 245 -40 126 2 561 119

RESULTAT        
Inntekter 2 369 318 1 318 504 209 688 74 193 -45 427 3 926 276 88 833 4 015 109
Salg til andre segmenter  
inkl. i inntekter 2 720 42 707 0 0 -2 720 42 707 0 42 707
Driftskostnader ekskl.  
restruktureringskostnader -2 002 467 -1 222 662 -177 669 -111 323 45 427 -3 468 694 -75 847 -3 544 541
Driftsresultat (EBITDA) 366 851 95 842 32 019 -37 130 0 457 582 12 986 470 568
        
Avskrivninger -2 445 -13 921 -2 512 -125 246 -18 757 1 -18 756
Resultat fra tilknyttede selskaper 2 356 0 0 0 0 2 356 0 2 356
Netto finansielle poster -70 094 -26 229 -826 19 125 32 019 -46 005 13 138 -32 867
Resultat før skatt (EBT) 296 668 55 692 28 681 -18 130 32 265 395 176 26 125 421 301
        
ANNEN INFORMASJON        
Kjøp av driftsmidler 8 307 13 952 863 0 0 23 122 0 23 122
Salg i året (verdi av kontrakter) 2 259 814 1 510 679 170 270 0 0 3 940 763 0 3 940 763
Ordrereserve ved årets utgang 504 104 1 051 800 119 376 0 0 1 675 280 0 1 675 280
Antall ansatte 584 395 51 9 0 1 039 0 1 039
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       +/-AVVIKENDE 
       PRINSIPP I 
       DRIFTSRAPP.  SUM 
    ØVRIGE ELIMINE- SUM MOT KONSERN- I KONSERN- 
2012 BLOCK WATNE AS BWG HOMES AB   ENHETER RINGER SEGMENTER  REGNSKAP  REGNSKAPET

FINANSIELL POSISJON        
Bokført verdi eiendeler 3 196 879 1 709 693  2 638 863 -2 546 607 4 998 828 294 291 5 293 119
Bokført verdi forpliktelser -1 826 285 -1 388 394  -658 339 1 045 883 -2 827 135 -284 311 -3 111 446
Netto bokført verdi/egenkapital 1 370 594 321 299  1 980 524 -1 500 724 2 171 693 9 980 2 181 673
        
RESULTAT        
Inntekter 2 302 331 1 151 874  64 587 -35 499 3 483 293 -8 679 3 474 614
Salg til andre segmenter  
inkl. i inntekter 0 35 499  0 -35 499 0 0 0
Driftskostnader ekskl.  
restruktureringskostnader -1 882 974 -1 092 267  -86 608 35 499 -3 026 350 -34 575 -3 060 925
Driftsresultat (EBITDA) 419 357 59 607  -22 021 0 456 943 -43 254 413 689
        
Avskrivninger -2 430 -13 430  -150 0 -16 010 0 -16 010
Nedskrivning goodwill 0 -403 683  0 0 -403 683 0 -403 683
Resultat fra tilknyttede selskaper 5 363 0  0 0 5 363 0 5 363
Netto finansielle poster -57 692 -48 324  -421 580 403 683 -123 913 10 829 -113 084
Resultat før skatt (EBT) 364 598 -405 830  -443 751 403 683 -81 300 -32 425 -113 725
        
ANNEN INFORMASJON        
Kjøp av driftsmidler 2 632 6 331  0 0 8 963 0 8 963
Salg i året (verdi av kontrakter) 2 179 358 1 194 967  0 0 3 374 325 0 3 374 325
Ordrereserve ved årets utgang 609 298 845 411  0 0 1 454 709 0 1 454 709
Antall ansatte 652 355  7 0 1 014 0 1 014

BESKRIVELSE AV SEGMENTENE
Virksomhetene i Norge og i Sverige er organisert og drevet som selvstendige enheter med fullt resultatansvar for enhetens ledelse. Rapporterings-
messig følges enhetene opp gjennom løpende rapportering av forretningsområdene til konsernledelsen og konsernets styre. Markedene i Norge 
og i Sverige har de samme underliggende drivere, herunder tilbud av boliger i markedet, rentenivå, arbeidsledighet, flyttemønster osv. Det er 
likevel betydelig forskjell landene i mellom, og forretningsområdene har dermed forskjellig markedsutvikling og risiko. Produksjonsmetodene og 
produktene er også forskjellige.

SEGMENT BLOCK WATNE AS
Block Watne utvikler, selger og bygger boliger i det norske markedet. Selskapet utvikler større og mindre tomteområder til boligfelt og bebygger 
disse feltene. Selskapets tomtebank har kapasitet på ca. 16 000 enheter. I tillegg selges og bygges boliger til kunder som har egen tomt. Virksom-
heten drives gjennom 20 distriktskontorer fra Trøndelag og sørover i Norge. All byggevirksomhet utføres på byggeplassen, og Block Watne har som 
regel ansvar for hele byggeprosessen. Underleverandører leverer grunnarbeider og infrastruktur samt elektriske installasjoner og rørarbeider.

SEGMENT BWG HOMES AB
Segmentet består av varemerkene Myresjöhus og SmålandsVillan. De to varemerkene er organisert med felles ledelse og administrasjon, men har 
separate fabrikker for husproduksjon. Myresjöhus produserer huselementer/bærende konstruksjoner i fabrikk, og montering skjer på byggeplass 
av uavhengige entreprenører. Kundene kan være privatpersoner med egen tomt, andre entreprenørselskaper som ønsker boliger til egne prosjekter, 
eller kunder som kjøper bolig i tomteområder som Myresjöhus selv har utviklet. SmålandsVillan produserer husmoduler i fabrikk hvor storparten av 
bygget fullføres. Kundene er i all hovedsak kunder som har egen tomt.

SEGMENT KÄRNHEM AB
Kjernevirksomheten er utvikling av boligprosjekter med utgangspunkt i egen tomteportefølje og egenutviklede produkter. Selskapets tomtebank 
har kapasitet på ca. 1 500 boenheter, i hovedsak i vekstområder fra Stockholm og sørover. Over 80 prosent av boligprosjektene er utbygging av 
borettslag (BRF). Når bygging starter, selges tomt og byggeaktivitet til borettslaget. Boligutbyggingen utføres av eksterne entreprenører som 
kjøper veggelementer og vinduer fra Kärnhems egen produksjon.

ØVRIGE ENHETER 
I kolonnen for ”Øvrige enheter” inngår morselskapet i konsernet samt Hetlandhus AS. Hetlandhus AS selger boliger i det norske markedet med ut - 
gangs punkt i produkter produsert av SmålandsVillan i Sverige, men er etter oppstarten i 2008 ikke av en størrelse som tilsier separat rapportering. 
BWG Homes ASA er det børsnoterte morselskapet i konsernet og har ingen virksomhet utover å eie datterselskapene og forestå konsernadministrasjon.

REGNSKAPSPRINSIPPER ANVENDT FOR SEGMENTRAPPORTERING 
Virksomhetene i Norge og Sverige utarbeider regnskapene i henhold til nasjonale regnskapsregler. 

BWG Homes AB omarbeider regnskapene i tråd med konsernets regnskapsprinsipper (IFRS) for rapportering til morselskapet, og disse regnskaps-
tallene ligger også til grunn for segmentrapporteringen.

For Block Watne AS og Kärnhem AB er det avvik mellom den operative rapporteringen og IFRS reglene i forhold til inntektsføring på prosjekter. 

Regnskap og noter  33



For ledelsen er det viktig å følge også resultatutviklingen i pågående prosjekter, og i den operative rapporteringen måles dette ved å bruke 
prinsippene for løpende avregning (tilvirkningskontrakter).

Under dette prinsippet regnskapsføres estimert opptjent fortjeneste i prosjektene basert på fullførelsesgrad. Det inntektsføres kun på boliger 
hvor bindende salgskontrakt foreligger. Fullføringsgrad er lik påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Salgsgrad defineres som 
antall solgt i prosent av totalt forventet salg. Inntektsføringen er lik forventet total inntekt x salgsgrad x fullføringsgrad. Tilsvarende er bokført 
resultat lik forventet sluttresultat x salgsgrad x fullføringsgrad.

Løpende avregning omfatter i Block Watne hele prosjektet, men i Kärnhem regnskapsføres salg av tomt til BRF (borettslag) separat. Dermed 
anvendes løpende avregning i Kärnhem bare på selve boligleveransen.

Både under IFRS prinsippene og under prinsippet for løpende avregning innregnes inntekt kun på solgte enheter. 
 
Prinsippavvikene mellom segmentrapporteringen og konsernets konsoliderte tall er vist i egen kolonne i tabellen ovenfor. Avvikene vist i kolonnene 
er relatert til inntektsføringsprinsippene for Block Watne og Kärnhem. Når prinsippene for tilvirkningskontrakter anvendes vil regnskapsføringen 
også i balansen avvike fra føringen under IFRS for Block Watne. Etter prinsippene for løpende avregning vil fakturering til kunde knyttet til boliger 
som ikke er overlevert/overskjøtet, redusere beholdningsverdien. Under IFRS vil fakturering knyttet til bolig som ikke er overlevert/overskjøtet i  
seg selv ikke bokføres, men forskudd mottatt fra kunde føres opp som en kortsiktig forpliktelse i balansen. 

Kostnader knyttet til konsernadministrasjonen fordeles ikke ut på segmentene, og konsernet har ikke andre typer felleskostnader som fordeles 
på segmentene.

Segmentene vil i noen grad ha finansinntekter fra innestående på bankkonti gjennom året. Måling av finansielle poster fokuserer imidlertid  
på netto finansielle poster, og dermed er det også dette som vises i segmentrapporteringen. Den svenske virksomheten har i noen grad  
valuta gevinst eller tap på konserninterne lån som også inngår i netto finansposter.

NOTE  06
   LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER OG ANTALL ANSATTE

(NOK 1 000)  2013   2012

KOSTNADER FØRT SOM LØNNSKOSTNADER
Lønn og feriepenger  507 647 459 851
Arbeidsgiveravgift  101 324 92 077
Pensjonskostnader  39 300 26 728
Andre lønnskostnader  39 558 35 882
Sum  687 828 614 537

ANTALL ANSATTE  
Gjennomsnittlig antall årsverk i året 1 073 1 001
Antall ansatte ved årets slutt  1 039 1 014

NOTE  07
   PENSJON

Konsernet har etablert pensjonsordninger for ansatte i Norge og i Sverige. Morselskapet og norske datterselskaper er pliktig til å ha obligatorisk 
tjenestepensjon, og tilfredsstiller kravene i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon.

I Block Watne AS er det etablert kollektiv pensjonsordning som er en innskuddsordning som omfatter alle ansatte. I tillegg er det etablert en 
avtalefestet pensjonsavtale (AFP). I regnskapsåret har fire ansatte tatt ut AFP pensjon (åtte i 2012), mens tre personer får utbetalt pensjon 
direkte fra selskapet (fire i 2012).

I de svenske virksomhetene er det etablert ulike pensjonsplaner som finansieres gjennom innbetalinger til pensjonsinstitutt eller til forvalteradmi-
nistrerte fond. Virksomheten har både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte planer.

I morselskapet er det etablert en kollektiv pensjonsordning som omfatter alle ansatte, og ordningen er en ytelsesplan.

Totalt har konsernet kollektive pensjonsordninger som omfatter 1 119 medlemmer ved utgangen av året (1 016 per 31.12.2012). 

Bokført pensjonsforpliktelse i balansen fremkommer som følger:
  2013   2012

Forpliktelser i Block Watne AS  6 206 4 596
Forpliktelser i BWG Homes ASA  -84 1 145
Sum pensjonsforpliktelser  6 122 5 742
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NÆRMERE OM PENSJONSORDNINGENE I NORGE
I de norske pensjonsordningene (AFP i Block Watne og ytelsesordning i morselskapet) er det ved beregning av pensjonsforpliktelsene lagt til grunn 
følgende forutsetninger:
 2013   2012

Diskonteringsrente 4,20% 3,80%
Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,10% 3,60%
Lønnsregulering 3,75% 3,25%
Pensjonsregulering 2,50% 3,25%
G-regulering 3,25% 3,25%
Turnover 12,50% 12,50%

Ved beregningene er det ved valg av dødelighetsforutsetninger tatt utgangspunkt i K2013.

Årets pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:
 2013  2012
 YTELSESPLAN  AFP ANNEN PENSJONS- 
(NOK 1 000) BWG HOMES ASA BLOCK WATNE KOSTNAD SUM SUM

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 642 0 0 642 602
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 43 0 0 43 154
Forventet avkastning på pensjonsmidler -50 0 0 -50 -107
Administrasjonskostnader 39 0 0 39 32
Estimatavvik 0 0 0 0 609
Endring i pensjonsordning 0 -2 229 3 721 1 492 -3 217
Kostnadsført underdekning gammel AFP  0 0 0 0 -767
Pensjonskostnad i Norge 0 40 18 184 18 224 16 728
Pensjonskostnad i Sverige 0 0 16 363 16 363 10 362
Arbeidsgiveravgift -15 6 2 555 2 546 2 332
Sum pensjonskostnad 659 -2 183 40 823 39 300 26 728

Estimatavvik ført mot andre innregnede inntekter og kostnader -1 110   -1 110

Antall personer i ordningen 5 24 1 090 1 119 1 016

Innregnet pensjonsforpliktelse fremkommer som følger:
    2013    2012
   IKKE    IKKE 
 KOLL.   FORSIKR.  KOLL.  FORSIKR.  
 ORDNING   OVER   ORDNING  OVER  
(NOK 1 000) BWG HOMES AFP DRIFTEN SUM BWG HOMES AFP DRIFTEN SUM

Estimert nåverdi av påløpte pensjons- 
forpliktelser per 31. desember -2 343 -606 -4 808 -7 757 -3 333 -1 618 -1 087 -6 039
Estimerte pensjonsmidler per 31. desember 2 427 0 0 2 427 2 330 0 0 2 330
Underdekning gammel AFP ordning 0 -706 0 -706 0 -1 663 0 -1 663
Netto pensjonsforpliktelser per 31. desember 84 -1 312 -4 808 -6 036 -1 003 -3 281 -1 087 -5 372
Arbeidsgiveravgift 0 -86 0 -86 -141 -228 0 -369
Balanseført netto pensjonsforpliktelser  
per 31. desember 84 -1 398 -4 808 -6 122 -1 145 -3 509 -1 087 -5 742

NÆRMERE OM PENSJONSORDNINGENE I SVERIGE
I de svenske virksomhetene, BWG Homes AB og Kärnhem AB (begge med datterselskaper), eksisterer det ulike pensjonsplaner som finansieres 
gjennom innbetalinger til pensjonsinstitutt eller til forvalteradministrerte fond. Virksomhetene har både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte 
planer. Det er totalt 446 personer som inngår i pensjonsordningene i de svenske virksomhetene. 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. Virksomhetene har ikke hatt tilgang til informasjon som gjør det mulig å presentere denne planen som ytelsesplan. 
Årsaken til dette er at Alecta ikke kan gi en oversikt over nødvendig informasjon tidsnok. Pensjonsplanen presenteres derfor som en innskudds-
basert plan. Totalavkastningen i Alecta sin samlede portefølje har for 2013 vært på 10,2 prosent (11,4 prosent i 2012).

Det er kostnadsført TNOK 16 363 i 2013 for pensjonskostnader i de svenske virksomhetene (TNOK 10 362 i 2012).

Regnskap og noter  35



NOTE  08
   YTELSER TIL LEDENDE ANSATTE OG STYRET

Ytelser til ledende ansatte i konsernet: 
 2013 2012
(NOK 1 000)  UTBETALT ANDRE FORDELER2) UTBETALT ANDRE FORDELER
  LØNN    LØNN 
  INKL.  UTBETALT PENSJ.- FORDEL INKL.  UTBETALT PENSJ.- FORDEL
NAVN STILLING FERIEP. BONUS 1) PREMIE BIL OSV. FERIEP. BONUS PREMIE BIL OSV.

Ole Feet Konsernsjef, BWG Homes ASA  
 fra 24. mai 2013 3) 1 811 0 107 7 0 0 0 0
Lars Nilsen Konsernsjef, BWG Homes ASA  
 til 24. mai 2013 4) 6 230 0 244 4 3 375 0 165 8
Arnt Eriksen Finansdirektør, BWG Homes ASA 1 859 810 163 11 1 606 616 149 143
Elisabet Landsend Kommunikasjonsdirektør, BWG Homes ASA 1 263 290 247 123 1 152 318 238 128
Geir Skoglund  Adm. direktør, Block Watne AS  
 fra 18. april 2013 1 277 500 23 101 0 0 0 0
Ole Feet Tidligere adm. direktør, Block Watne AS 821 2 644 17 69 2 064 2 100 41 192
Mikael Olsson Adm. direktør, BWG Homes AB,  
 fratrådt 16. desember 2013  1 604 1 545 411 117 1 443 0 377 113
Jonas Karlsson Finansdirektør, BWG Homes AB  1 027 895 390 87 940 0 412 83

1) Utbetalt bonus i tabellen gjelder bonus opptjent i 2012, og utbetalt året etter.
2) Andre fordeler i tabellen inkluderer skattepliktige ytelser som fri bil, bilgodtgjørelse, dekning av avis, internett, telefon, ulykkesforsikring o.s.v. 
3) Ole Feet har i tillegg til deltakelse i den kollektive pensjonsordningen, rett til en utvidet pensjonsordning tilsvarende 20 prosent av årslønnen utover 12G.  

Den endelige organiseringen av denne tilleggsordningen konkluderes i 2014. 
4) Lars Nilsen har i forbindelse med fratreden som konsernsjef fått et sluttoppgjør på NOK 5 millioner.

Ledende ansatte har individuelle bonusavtaler hvor bonus er knyttet til resultatoppnåelse og andre kriterier for hver person. Bonustak varierer  
for hver stilling, men øverste bonustak er 12 månedslønner. 

Ledende ansatte har avtaler som, på gitte vilkår, sikrer dem etterlønn i inntil 12 måneder ut over 6 måneders oppsigelsestid. Konsernet har  
ingen andre forpliktelser til å gi ledende ansatte overskuddsdeling, aksjeopsjoner eller lignende. 

Ytelser til styrets medlemmer:
 2013 2012

(NOK 1 000)  UTBETALT LØNN, HONORARER UTBETALT LØNN, HONORARER 
  STYRE- BONUS OG ANDRE STYRE- BONUS OG ANDRE 
NAVN STILLING HONORAR OG FERIEP.  FORDELER HONORAR OG FERIEP.  FORDELER

Roar Engeland Styreleder (ny mai 2013) 175 0 0 0 0 0
Daniel K. Siraj Nestleder (fra mai 2013, tidl. styremedlem) 350 0 0 0 0 0
Charlotte Axelsson Styremedlem (ny mai 2013) 113 0 0 0 0 0
Hege Bømark Styremedlem 438 0 0 275 0 0
Lars Nilsen Styremedlem (ny mai 2013) 113 6 230 247 0 0 0
Tore Morten Randen Ansattes representant 2) 138 554 2 100 439 34
Lars Ørjan Reinholdsson Ansattes representant 2) 138 484 5 100 476 47
Magne Staalstrøm Ansattes representant 2) 138 971 43 100 917 44
Arve Zahl Ansattes representant, vara 2) 3 730 18 0 808 15

UTGÅTT AV STYRET I 2013
Eva Eriksson Styreleder (avgått mai 2013) 390 0 0 440 0 0
Harald Walther Nestleder (avgått mai 2013) 340 0 261) 340 0 1301)

Espen Wiik Styremedlem (avgått mai 2013) 250 0 0 250 0 0
Bjørn Kristian Ask Ansattes representant, vara (avgått juli 2013) 2) 0 148 1 3 170 14
Sum honorar til styret  2 583 9 117 342 1 608 2 810 283

VALGKOMITE
Mimi K. Berdal Leder 60 0 0 0 0 0
Erik Gjellestad Medlem 25 0 0 0 0 0
Carl Henrik Eriksen Medlem 25 0 0 0 0 0
Andreas Mellbye Avgått leder 0 0 0 40 0 0
Stine Rolstad Brenna Avgått medlem 0 0 0 10 0 0
Simen Mørdre Avgått medlem 0 0 0 10 0 0
Sum honorar til valgkomite  110 0 0 60 0 0

1) Andre honorarer er fakturert fra egen næringsvirksomhet. Honorarregningene er godkjent av styret. TNOK 6 er fakturert Block Watne AS i 2013, tilsvarende  
for 2012 er TNOK 52.    

2) Ansatterepresentanter og vararepresentanter er ansatt i Block Watne AS.      
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NOTE  09
   YTELSER TIL REVISOR

(NOK 1 000) 

Det er kostnadsført følgende honorar til revisor: 
 2013    2012

Honorar for ordinær revisjon 1 474 971
Skatterådgivning 45 0
Utvidede revisjonshandlinger, tilleggsarbeid og bistand 1 288 485
Sum honorar til revisor 2 807 1 456

Det er forholdsmessig fradrag for merverdiavgift.

NOTE  10
   RENTEKOSTNADER

(NOK 1 000) 2013    2012

SPESIFIKASJON AV RENTEKOSTNADER
Kostnadsførte renter i året 89 410 82 233
Amortisert lånekostnad 5 927 9 129
Sum rentekostnader 95 337 91 362

NOTE  11
   ANDRE FINANSKOSTNADER

(NOK 1 000) 2013  2012

SPESIFIKASJON AV ANDRE FINANSKOSTNADER
Garantiprovisjoner 13 807 14 039
Etableringsprovisjoner 4 407 4 399
Annet 0 6 428
Sum andre finanskostnader 18 214 24 866

NOTE  12
   SKATT

(NOK 1 000) 2013  2012

SKATTEKOSTNAD INNREGNET I RESULTATET
Skatt på årets resultat 87 215 88 010
Endring i utsatt skatt 23 422 -27 283
Sum skattekostnad i resultatet 110 637 60 727

 2013   2012
(NOK 1 000)  SKATTESATS BELØP SKATTESATS BELØP

AVSTEMMING AV EFFEKTIV SKATTESATS
Resultat før skattekostnad   421 301  -113 725
     
Skatt basert på gjeldende skattesats i Norge  28,0% -117 964 28,0% 31 843
Avvikende skattesats i Sverige (22% vs 28%)  0,7% 3 157 0,0% -37
Effekt av ikke fradragsberettigede kostnader  -0,9% -3 850 98,7% -112 289
Effekt av innregning av tidligere uutnyttede skattemessige underskudd  0,0% -143 0,0% 0
Effekt av skattefrie inntekter  0,8% 3 330 0,0% 26
Andre endringer  1,1% 4 833 0,0% 0
Endret skattesats i Sverige  0,0% 0 -17,3% 19 730
Sum skattekostnad i resultatet  -26,3% -110 637 11,8% -60 727
     
Effekten i skattesats på 98,7 prosent i 2012 knytter seg til nedskrivning av goodwill på NOK 403,7 millioner.
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(NOK 1 000) 2013  2012

GRUNNLAG FOR UTSATT SKATT I BALANSEN
Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig verdi og skattemessig verdi er knyttet til:
Prosjektreserve 403 465 139 185
Kundefordringer 216 266
Gevinst- og tapskonto -57 -72
Netto pensjonsforpliktelser -8 814 -5 742
Varelager 5 965 4 608
Anleggsmidler 40 360 32 117
Andre avsetninger -53 672 -52 222
Derivater vurdert til markedsverdi -42 907 -38 014
Underskudd til fremføring -8 243 -700
Varemerker 541 646 481 115
Sum grunnlag utsatt skatt 877 959 560 541
  
UTSATT SKATT I BALANSEN
Norge 93 163 36 200
Sverige 117 417 99 358
Netto utsatt skatt i balansen 210 581 135 558

Forskjell mellom endring i utsatt skatt balanseført og resultatført er knyttet til sikringsreserve på TNOK 1 594 (2012: TNOK 3 206), nye selskap  
på TNOK 36 637 (2012: TNOK 2 121) og andre endringer inkludert valutaeffekt på TNOK 16 558 (2012: TNOK 1 219).

(NOK 1 000) 2013  2012

BETALBAR SKATT I BALANSEN   
Norge       76 331 86 482
Sverige       0 13 215
Sum betalbar skatt i balansen       76 331 99 697

SKATTESATSER
Nominell skattesats i Norge (nominell skattesats er 27% fra 1.1.2014)     28,0% 28,0%
Nominell skattesats i Sverige       22,0% 22,0%

I Norge er skattesatsen endret med virking fra 1. januar 2014. Ny skattesats er 27 prosent, tidligere 28 prosent. Endringen innebærer at utsatt 
skatt i balansen per 31.12.2013 er beregnet med utgangspunkt i ny skattesats. Endringen medfører en skattebesparelse på NOK 3,2 milloner som 
er resultatført i 2013.

NOTE  13
   RESULTAT PER AKSJE

(NOK 1000) 2013    2012

BEREGNING AV RESULTAT PER AKSJE
Periodens resultat 310 664 -174 452

ANTALL AKSJER
Antall aksjer per 1. januar 136 121 000 98 276 000
Vektet antall aksjer utstedt ved emisjon i mars 2012. Antall utstedt var totalt 34 782 608 aksjer 0 27 750 059
Vektet antall aksjer utstedt ved reparasjonsemisjon i april 2012. Antall utstedt var totalt 3 062 825 aksjer 0 2 133 935
Gjennomsnittlig antall aksjer per 31. desember 136 121 000 128 159 994
Resultat per aksje (NOK) 2,28 -1,36

UTVANNET RESULTAT PER AKSJE

Antall potensielle aksjer  0 0
Utvannet resultat per aksje (NOK) 2,28 -1,36

NOTE  14
   TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

Waterguard International AS, et selskap som selger vannsikringssystemer, har solgt slike systemer til Block Watne AS og Hetlandhus AS. Dette  
salget går via grossist, og prisingen er basert på markedsmessige vilkår. Block Watne AS og Hetlandhus AS har kjøpt vannsikringssystemer for 
TNOK 6 334 i 2013 (2012: TNOK 5 370). Det er i tillegg i 2013 kostnadsført TNOK 53 for kjøp av regnskapstjenester fra Waterguard International 
AS (2012: TNOK 54). Prisingen er basert på markedsmessige vilkår. Kjøp av regnskapstjenester er avviklet ved utgangen av 2013. Waterguard 
International AS er et selskap kontrollert av Lars Nilsen, nåværende styremedlem og tidligere konsernsjef i BWG Homes ASA.

Lani Development AS, et selskap 100 prosent kontrollert av Lars Nilsen, inngikk i desember 2011 kontrakt om kjøp av to hus fra Hetlandhus AS. 
Leveransene er fullført i 2013, og sluttoppgjør er foretatt. Kjøpesummen var totalt NOK 3,9 millioner. Betingelsene var fastsatt på markeds-
messige vilkår. 
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Block Watne AS mottok husleie på totalt TNOK 218 av selskaper kontrollert av Lars Nilsen i 2013 (2012: TNOK 154). Prisingen er basert på 
markedsmessige vilkår.

Harald Walther, avgått nestleder i BWG Homes ASA styret i mai 2013, har fakturert advokattjenester for TNOK 26 i 2013 (2012: TNOK 130)  
hvorav TNOK 6 er til datterselskapet Block Watne AS (2012: TNOK 52). Se for øvrig note 8.

Datterselskapene Block Watne AS og Hetlandhus AS har kjøpt advokattjenester av advokat Martin Kr. Feet AS for TNOK 2 989 i 2013 (2012:  
TNOK 3 128). Martin Kr. Feet er bror til konsernsjef i BWG Homes ASA. Betingelsene er fastsatt på markedsmessige vilkår.

Block Watne AS ferdigstilte i 2013 en opsjonsavtale om kjøp av et tomteområde for boligutvikling fra konsernsjef Ole Feet. Avtalen ble 
behandlet i styret i BWG Homes ASA. Avtalt kjøpesum var minimum NOK 17,5 millioner, og betaling for tomten skal følge planlagt fremdrift 
i prosjektet. Kjøpesummen skal endelig fastsettes basert på faktisk bygget areal. Avtalen var inngått på markedsmessige vilkår, og det var 
innhentet en uavhengig verdivurdering. Block Watne utøvde opsjonen og gjennomførte kjøpet av tomten i februar 2014.

Block Watne eier to tomteselskaper i Hamar og Fredrikstad sammen med OBOS Nye Hjem. Styremedlem i BWG Homes ASA, Daniel Kjørberg Siraj,  
er administrerende direktør i OBOS Nye Hjem AS.

NOTE  15
   IMMATERIELLE EIENDELER

Goodwill og merverdi på varemerker ble etablert i forbindelse med morselskapets kjøp av alle aksjene i Block Watne AS og Hetlandhus AS i 2005, 
Prevesta AB i 2007 og Kärnhem AB i 2013. Goodwill og verdi av varemerker avskrives ikke, men testes årlig på verdifall. Er det indikasjoner på 
verdifall beregnes gjenvinnbart beløp, og dersom dette er lavere enn bokført verdi gjøres nedskrivning til gjenvinnbart beløp.

Konsernets norske varemerker Block Watne og Hetlandhus har eksistert i mer enn 80 år. Varemerkene i den svenske virksomheten er Myresjöhus 
som har eksistert i mer enn 80 år og SmålandsVillan som har eksistert i mer enn 10 år. Kärnhem har eksistert i det svenske markedet siden 2003. 

 2013 2012

   ANDRE    ANDRE 
  VARE- IMMATERIELLE   VARE- IMMATERIELLE  
(NOK 1 000) GOODWILL MERKER EIENDELER SUM GOODWILL MERKER EIENDELER SUM

SPESIFIKASJON AV BOKFØRT VERDI          
Anskaffelseskost inngående balanse 2 163 015 481 115 5 304 2 649 434 2 189 012 487 447 5 391 2 681 849
Tilgang ved kjøp av selskap gjennom året 18 765 22 250 3 690 44 704 0 0 0 0
Anskaffelser i året 0 0 1 706 1 706 0 0 0 0
Valutakurseffekter 91 008 38 282 610 129 900 -25 997 -6 332 -87 -32 415
Anskaffelseskost utgående balanse 2 272 788 541 646 11 310 2 825 744 2 163 015 481 115 5 304 2 649 434

Akkumulerte av- og nedskrivninger  
inngående balanse -615 528 0 -3 359 -618 887 -217 525 0 -2 908 -220 433
Akkumulerte av- og nedskrivninger ved  
kjøp av selskap gjennom året -873 0 -1 442 -2 315 0 0 0 0
Årets avskrivninger 0 0 -919 -919 0 0 -504 -504
Årets nedskrivninger 0 0 0 0 -403 683 0 0 -403 683
Valutakurseffekter -440 0 -405 -845 5 680 0 53 5 733
Akkumulerte av- og nedskrivninger  
utgående balanse -616 840 0 -6 125 -622 966 -615 528 0 -3 359 -618 887

Bokført verdi inngående balanse 1 547 487 481 115 1 945 2 030 547 1 971 487 487 447 2 483 2 461 416
Bokført verdi utgående balanse 1 655 947 541 646 5 184 2 202 777 1 547 487 481 115 1 945 2 030 547

GOODWILL OG VAREMERKER FORDELES SOM FØLGER
Block Watne AS 700 882 120 000 397 821 279 700 882 120 000 397 821 279
Hetlandhus AS 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 5 000
BWG Homes AB 937 613 394 396 1 705 1 333 715 846 605 356 115 1 547 1 204 267
Kärnhem AB 17 452 22 250 3 082 42 784 0 0 0 0
Sum 1 655 947 541 646 5 184 2 202 777 1 547 487 481 115 1 944 2 030 546

Andre immaterielle eiendeler avskrives over 2–5 år.

TESTING FOR VERDIFALL FOR KONTANTGENERERENDE ENHETER SOM OMFATTER GOODWILL
Konsernet har definert tre kontantstrømgenererende enheter; segment Block Watne, segment BWG Homes AB og segment Kärnhem AB. 
Nedskrivningsvurderingen er foretatt på grunnlag av at de kontantstrømgenererende enhetene oppfyller forutsetningen om fortsatt drift. 
Basert på dette har konsernet foretatt nedskrivningsvurdering av eiendeler med fokus på goodwill og øvrige immaterielle eiendeler i henhold  
til IAS 36. Nedskrivningsvurderingen er i praksis mest relevant for BWG Homes AB som de siste årene har hatt svekkede resultater.

Nøkkelforutsetninger i analysen av BWG Homes AB har vært salgstall/omsetning, marginer og diskonteringsrente. Grunnlag for fremtidige 
estimater vedrørende salgstall og marginer har vært en kombinasjon av markedsprognoser, interne analyser samt historiske tall. Diskonterings-
renten i beregningen i 2013 har vært holdt uendret fra 2012, da den ble fastsatt av eksterne konsulenter. Analysen er dermed basert på både 
ekstern og intern informasjon.
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Grunnlaget for vurderingen har vært en beregning av diskontert kontantstrøm (bruksverdi) basert på estimerte kontantstrømmer for de 
kommende fem år samt terminalverdi. Budsjettet for 2014 er lagt til grunn i kontantstrømmer for 2014. Fra 2015 til 2018 er prognoser lagt til 
grunn. Virksomheten i BWG Homes AB har i 2013 levert betydelig bedre resultater enn det som ble lagt til grunn i nedskrivningsvurderingen i 
2012. Generelt har markedsutsiktene også bedret seg. I nedskrivningsvurdering foretatt i 2013 er det dermed i praksis lagt til tilnærmet samme 
forventninger til kontantstrøm som ved beregningen forrige år. I beregningen er det lagt til grunn at omsetningen i Sverige i perioden stiger til 
SEK 2 milliarder. Innregnet EBITDA-margin overstiger ikke 10 prosent. Fremtidig vekst i kontantstrøm etter år 5 er som ved tidligere beregninger, 
satt til 2,5 prosent. Avkastningskravet er fastsatt etter WACC modellen og beregnet til 9,8 prosent før skatt. Goodwill ble nedskrevet med  
SEK 470 millioner i 2012. Det er ikke behov for ytterligere nedskrivning av goodwill knyttet til BWG Homes AB.

Den norske virksomheten har historisk hatt, og forventes også fremover å oppnå resultater som i praksis innebærer at det ikke kan bli aktuelt 
med behov for nedskrivninger av immaterielle eiendeler.

Kärnhem AB har etter oppkjøpet i april 2013 utviklet seg i tråd med de planer som forelå ved oppkjøpet, og resultatutviklingen har vært bedre 
enn forutsatt. Dermed er det ikke behov for nedskrivning av goodwill eller andre eiendeler knyttet til Kärnhem.

NOTE  16
   ANLEGGSMIDLER

(NOK 1 000) 2013   2012

   DRIFTS-    DRIFTS- 
 TOMTER,   LØSØRE,  TOMTER,   LØSØRE, 
 BYGNINGER OG  INVENTAR  BYGNINGER OG  INVENTAR 
 ANNEN FAST MASKINER OG ANNET  ANNEN FAST MASKINER OG ANNET 
 EIENDOM OG ANLEGG UTSTYR SUM EIENDOM OG ANLEGG UTSTYR SUM

SPESIFIKASJON AV BOKFØRT VERDI
Anskaffelseskost inngående balanse 28 205 215 710 41 004 284 919 27 890 216 292 43 086 287 268
Tilgang ved kjøp av selskap gjennom året 35 084 8 773 3 717 47 574 171 0 0 171
Anskaffelser i året 283 2 769 18 364 21 416 292 3 119 5 414 8 825
Avgang anskaffelseskost -27 286 -6 210 -7 049 -40 545 0 -3 270 -4 306 -7 576
Reklassifisering -28 9 399 -9 370 0 0 2 670 -2 670 0
Valutakurseffekter 915 18 827 3 370 23 112 -148 -3 101 -520 -3 769
Anskaffelseskost utgående balanse 37 172 249 269 50 035 336 476 28 205 215 710 41 004 284 919

Akkumulerte av- og nedskrivninger  
inngående balanse -3 525 -164 841 -30 559 -198 925 -2 779 -156 793 -33 948 -193 520
Akkumulerte av- og nedskrivninger ved  
kjøp av selskap gjennom året -3 128 -5 334 -2 551 -11 013 0 0 0 0
Akkumulerte avskrivninger solgte driftsmidler -1 601 5 859 6 317 10 575 0 3 285 4 326 7 612
Årets avskrivninger -526 -14 835 -2 057 -17 418 -335 -13 916 -1 256 -15 507
Reklassifisering 0 0 0 0 -420 420 0 0
Valutakurseffekter -157 -14 229 -1 765 -16 151 9 2 163 318 2 491
Akkumulerte av- og nedskrivninger  
utgående balanse -8 937 -193 381 -30 615 -232 933 -3 525 -164 841 -30 559 -198 925
         
Bokført verdi inngående balanse 24 680 50 869 10 444 85 994 25 111 59 499 9 138 93 748
Bokført verdi utgående balanse 28 235 55 887 19 421 103 543 24 680 50 870 10 444 85 994
        
Avskrivningstid for konsernet er 20–50 år 5–7 år 3–7 år  20–50 år 5–7 år 3–7 år

Lineære avskrivninger beregnes lineært over eiendelens forventede levetid. I kolonnen for fast eiendom inngår også verdien av en skog til bokført 
verdi TSEK 5 771. Denne skogen tilhører BWG Homes AB.   
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NOTE  17
   TILKNYTTEDE SELSKAPER

Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernet har betydelig, men ikke full kontroll. Tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden, 
og andel av resultatet er innregnet i konsernets resultat. 

I konsernets balanse inngår verdi av investeringer i tilknyttede selskaper som summen av anskaffelseskost (inkl. kapitaltilførsler fra konsernet)  
og innregnet resultatandel i eierperioden, redusert med mottatte utdelinger fra det tilknyttede selskapet i eierperioden. Normalt er investeringer  
i tilknyttede selskaper knyttet til utbygging av større tomteområder i samarbeid med andre utbyggere, og deltagerne har betydelig innflytelse  
på utbyggingen.

(NOK 1 000)    BOKFØRT    BOKFØRT 
 FORRETNINGS- EIERANDEL/  ANSKAFF- VERDI ANDEL   VERDI 
NAVN PÅ TILKNYTTET SELSKAP KONTOR  STEMMEANDEL   ELSESKOST 01.01.2013 RES. 2013 UTBYTTE ANNET 31.12.2013

Jåsund Utviklingsselskap AS Sola, Norge 17,8% 890 2 625 2 517 0 0 5 142
Eivindsholen Utbygging AS Sandnes, Norge 30,0% 303 188 3 0 0 191
Sørbø Hove AS Sandnes, Norge 16,0% 1 105 2 203 2 246 0 0 4 449
Brattebø Gård AS Sandnes, Norge 30,0% 750 3 337 -4 449 0 0 -1 112
Buggeland AS Stavanger, Norge 33,3% 508 1 152 1 946 1 400 -10 1 688
Eidet AS Kristiansand, Norge 40,0% 1 200 -786 -484 0 0 -1 270
Nord-Jæren Utvikling Sandnes AS Sandnes, Norge 12,6% 1 820 1 774 -20 0 1 227 2 981
Kolnes Utvikling AS Vindafjord, Norge 24,5% 980 980 12 0 0 992
Skeiseid Utviklingsselskap AS Vindafjord, Norge 24,5% 123 123 8 0 0 131
Stavsberg Utvikling AS Oslo, Norge 50,0% 16 313 15 863 577 0 0 16 440
Haugstenåsen Utvikling AS Oslo, Norge 50,0% 63 0 0 0 63 63
Skåredalen Eiendom AS Oslo, Norge 50,0% 63 0 0 0 63 63
Sum tilknyttede selskaper    27 457 2 356 1 400 1 342 29 756

Sammendrag av finansiell informasjon for tilknyttede selskaper – 100 prosent:  

(NOK 1 000)      
  BOKFØRTE BOKFØRT VERDI BOKFØRT VERDI DRIFTS-  NETTO 
NAVN PÅ TILKNYTTET SELSKAP FORRETNINGSKONTOR EIENDELER EGENKAPITAL GJELD  INNTEKTER  ÅRSRESULTAT

Jåsund Utviklingsselskap AS 1) Sola, Norge 242 651 20 795 221 856 70 108 8 001
Eivindsholen Utbygging AS 1) Sandnes, Norge 26 289 3 720 22 569 23 814 1 292
Sørbø Hove AS 1) Sandnes, Norge 140 871 15 113 125 758 30 693 7 280
Brattebø Gård AS 1) Sandnes, Norge 49 272 20 207 29 065 17 983 -615
Buggeland AS 1) Stavanger, Norge 8 339 1 626 6 713 4 071 2 589
Eidet AS 1) Kristiansand, Norge 2 150 1 081 1 069 10 492 -35
Nord-Jæren Utvikling Sandnes AS 1) Sandnes, Norge 18 693 13 916 4 777 0 -525
Kolnes Utvikling AS 1) Vindafjord, Norge 40 113 4 048 36 065 88 48
Skeiseid Utviklingsselskap AS 1) Vindafjord, Norge 500 455 45 0 -34
Stavsberg Utvikling AS 1) Oslo, Norge 54 514 31 872 22 642 0 -728

1) Tall for 2012 

NOTE  18
   DERIVATER

     RENTESATS/ MARKEDSV.  MARKEDSV. 
PRODUKT HANDELSDATO HOVEDSTOL START DATO FORFALLSDATO MARGIN 31.12.2013 31.12.2012

Renteswap 21.12.2009 450 000 TSEK 26.11.2011 26.02.2020 0,99% -25 127 -26 563
Renteswap 10.12.2012 250 000 TNOK 12.12.2012 12.12.2016 3,315% -10 030 -11 451
Cap 1)  17.09.2008 250 000 TNOK 02.01.2009 02.01.2014 6,50% 0 0
Sum markedsverdi 31. desember      -35 157 -38 014

1) Konsernet inngikk i 2008 en rentesikringsavtale på TNOK 250 000 (Cap) med et tak på 6,5 prosent knyttet til 1 mnd NIBOR. Bakgrunnen for  
dette kjøpet var at Block Watne AS ønsket å tilby enkelte av sine kunder en rentegaranti på tilsvarende betingelser.    
    

     VEKSLINGS- MARKEDSV. 
PRODUKT HANDELSDATO HOVEDSTOL START DATO FORFALLSDATO KURS 31.12.2013

Valutasikring Nordea 23.08.2013 215 146 TSEK 23.08.2013 27.08.2014 0,9296 -3 976 
Valutasikring Danske Bank 23.08.2013 107 689 TSEK 23.08.2013 27.08.2014 0,9286 -3 349 
Sum markedsverdi 31. desember      -7 325 

Markedsverdi er bekreftet av finansinstitusjonen som er avtalemotpart.

Regnskap og noter  41



Tabellen nedenfor analyserer finansielle instrumenter balanseført til virkelig verdi etter verdsettelsesmetode. De forskjellige nivåer er blitt 
definert som følger: 
Nivå 1: Virkelig verdi måles ved bruk av kvotede priser fra aktive markeder for identiske finansielle instrumenter. Ingen justering foretas  

mht. disse prisene.
Nivå 2: Virkelig verdi måles ved bruk av annen observerbar input enn den som benyttes på nivå 1, enten direkte (priser) eller indirekte  

(utledet fra priser).
Nivå 3: Virkelig verdi måles ved bruk av input som ikke baseres på observerbare markedsdata (ikke observerbar input).

31. DESEMBER 2013     NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 SUM

Derivate finansielle forpliktelser     0 -42 483 0 -42 483

31. DESEMBER 2012     NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 SUM

Derivate finansielle forpliktelser     0 -38 014 0 -38 014

FØRINGER INN OG UT AV EGENKAPITAL      
Knyttet til kontantstrømsikringer og valutasikringer er følgende føringer gjort gjennom året mot egenkapitalen:

(NOK 1 000)       2013    2012

VIRKELIG VERDI AV KONTANTSTRØMSIKRINGER OG VALUTASIKRINGER
Verdi av kontantstrømsikringer og valutasikringer 1. januar     -11 451 -4 450
Verdiendringer gjennom året ført mot andre inntekter og kostnader     -5 905 -7 001
Virkelig  verdi av kontantstrømsikringer og valutasikringer 31. desember    -17 356 -11 451
      
Utsatt skatt knyttet til virkelig verdi av kontantstrømsikringer og valutasikringer   4 801   3 206

NOTE  19
   FINANSIELLE INSTRUMENTER ETTER KATEGORI

IFRS definerer finansielle instrumenter som kontrakter som etablerer en finansiell eiendel for den ene part, for eksempel etablerer en fordring, 
rett til å få oppgjør osv., og samtidig etablerer en finansiell forpliktelse eller et egenkapitalinstrument for den annen part. Eksempel på slike 
forpliktelser kan være plikt til å overføre midler eller andre finansielle eiendeler, eller til å utstede egenkapitalinstrumenter.

Klassifisering av finansielle instrumenter i ulike kategorier er bestemmende for måling og resultatføring. Konsernets finansielle instrumenter er 
fordelt i balansen på følgende kategorier:

(NOK 1 000)

FINANSIELLE EIENDELER       2013    2012

KLASSIFISERT SOM UTLÅN OG FORDRINGER    
Utlån til tilknyttede selskaper       43 774 21 935
Andre langsiktige fordringer       24 073 1 075
Kundefordringer og andre fordringer       222 593 138 249
Bankinnskudd og likvider       184 143 103 707
Sum finansielle eiendeler per kategori       474 583 264 966

FINANSIELLE FORPLIKTELSER       2013    2012

KLASSIFISERT SOM AMORTISERT KOST    
Langsiktige lån       1 111 712 784 239
Kortsiktige lån       916 677 793 513
Leverandørgjeld       340 341 328 261
Kortsiktig gjeld relatert til tomter       352 339 344 572
Annen kortsiktig gjeld       445 595 604 901

KLASSIFISERT SOM VIRKELIG VERDI OVER RESULTATET
Finansielle derivater       42 4821) 38 0141)

Sum finansielle forpliktelser per kategori       3 209 146 2 893 500

1) Virkelig verdi føres over resultatet. I 2013 er det balanseført TNOK 25 127 og i 2012 TNOK 26 563.

Innregnet inntekt og kostnad relateres til finansielle instrumenter i resultatregnskapet som følger:

FINANSIELLE EIENDELER       2013    2012

UTLÅN OG FORDRINGER   
Rente- og andre finansinntekter       4 616 3 382

FINANSIELLE FORPLIKTELSER       2013    2012

VIRKELIG VERDI OVER RESULTATET   
Verdiendring finansielle instrumenter       4 090 2 763

AMORTISERT KOST
Valutakurseffekter       17 19
Rentekostnader       -95 456 -91 343
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NOTE  20
   FINANSIELL RISIKO OG KAPITALFORVALTNING

KREDITTRISIKO
Kredittrisiko er den risiko selskapet har for å pådra seg tap på å gi kreditter. Konsernet yter normalt ikke kreditt ved salg av boliger til privatkunder. 
Produksjon på solgte boliger igangsettes normalt ikke før kundene har fremlagt finansieringsbevis, og boliger overleveres ikke før fullt oppgjør er 
mottatt. For storkunder og profesjonelle aktører avtales ulike betalingsformer. Hvis kreditt gis til slike kunder foretas det særskilt kredittvurdering, og 
sikkerheter må stilles. Historisk har konsernet hatt ubetydelige tap på fordringer/kreditter. Kredittrisikoen anses å være lik i alle konsernets segmenter.

Balanseført verdi av utestående fordringer representerer maksimal kredittrisiko på balansedagen. Bokført verdi på utestående fordringer var 
TNOK 90 084 per 31. desember 2013 og TNOK 87 014 per 31. desember 2012.

RENTERISIKO
Renterisiko er risikoen for at endring i rentenivå vil medføre svingninger i fremtidige kontantstrømmer for virksomheten. 

Endringer i rentenivået vil påvirke selskapets markeder gjennom innvirkningen på etterspørselen etter boliger, da lånerentene kanskje er den vik-
tigste faktoren som har betydning for boligkunders investeringsvilje og evne. Erfaringsmessig har det vist seg at forventninger om renteendringer 
eller faktiske endringer i lånerentene, medfører oppbremsing av etterspørsel, mens et mer avklart rentebilde bidrar til økt etterspørsel etter boliger.

I og med at konsernet har betydelig rentebærende gjeld vil rentenivå og utvikling i dette også direkte påvirke konsernets lønnsomhet og 
resultater. Lån og driftskreditter er avtalt med flytende rente. Konsernet inngikk i desember 2012 en fastrenteavtale (renteswap) med 4 års 
løpetid for NOK 250 millioner av konsernets langsiktige gjeld. 

Konsernet har ved utgangen av 2013 en netto rentebærende gjeld på TNOK 1 844 246. Dersom rentenivået i Norge og Sverige øker med  
1 prosentpoeng etter mars 2014, innebærer det at konsernets rentekostnader øker med TNOK 17 784 på årsbasis.

En endring i rentenivå vil normalt også påvirke nåverdiberegninger. Slike nåverdiberegninger gjøres blant annet ved nedskrivningsvurderinger  
(se note 15), ved beregninger av pensjonsforpliktelser (se note 3) og ved beregninger av virkelig verdi på finansielle instrumenter.

VALUTARISIKO
Valutarisiko er den risiko selskapet har for at selskapets eiendeler eller kontantstrømmer vil bli påvirket av endringer i valutakurser. 

Konsernet har ikke finansielle instrumenter i annen valuta enn selskapenes funksjonelle valuta, utover konserninterne utlån fra morselskapet  
til svensk datterselskap. Utlånet utgjør per utgangen av 2013 totalt TSEK 631 439. Omregningen av konserninterne utlån genererer valutakurs-
effekter som innregnes løpende i konsernregnskapet. Innregnede kurseffekter i 2013 utgjør TNOK 71 961. Ved en kursendring på for eksempel  
10 prosent vil konsernet få en tilsvarende resultateffekt.

Konsernet har i tillegg til forholdet omtalt over, en valutaeksponering (omregningseffekt) som følge av investeringer i Sverige. Valutaeksponeringen 
knyttet til investeringen i de svenske datterselskapene har historisk vært begrenset ved at deler av konsernets bankfinansiering har vært trukket 
i svenske kroner. Etter refinansiering i 2012 er all bankgjeld i norske kroner. Konsernet har i 2013 inngått to valutahandelavtaler for totalt NOK 300 
millioner som eksponerer NOK gjeld mot SEK valuta. Sikringen dekker dermed ca. 30 prosent av netto eksponering.  

(SEK 1 000)
VALUTARISIKO       2013    2012

Sum anleggsmidler 1 520 157 1 490 144
Sum omløpsmidler 716 933 509 731
Sum langsiktig gjeld og langsiktige forpliktelser 683 818 1 133 736
Sum kortsiktig gjeld 543 087 490 308
Netto balanse valutaeksponering (for sikring) 1 010 185 375 831

Ved en endring på 10 prosent i valutakurs NOK/SEK vil konsernets egenkapital endres med TNOK 95 644. Denne eksponeringen vil ikke regnskaps-
føres i resultatregnskapet, men vil påvirke konsernets bokførte egenkapital (valutaomregningsdifferanser).

I og med at konsernet driver betydelig virksomhet i Sverige i svenske kroner vil kursendring på svenske kroner påvirke konsernets regnskaps-
messige resultater og rapporterte kontantstrømmer. Av konsernets omsetning i 2013 er TNOK 1 504 654 i svenske kroner, noe som er 37 
prosent av totale inntekter (2012: TNOK 1 151 874, 33 prosent). Av konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) er TNOK 104 322 
(tilsvarende 22 prosent av konsernets EBITDA) generert i svenske kroner (2012: TNOK 59 607, tilsvarende 14 prosent).

Bare en ubetydelig del av konsernets innkjøp skjer i utenlandsk valuta. 

LIKVIDITETSRISIKO
Likviditetsrisiko er risiko for at selskapet ikke vil kunne betjene sine løpende betingelser på grunn av manglende likviditet. 

Tilgang på lånefinansiering er en avgjørende forutsetning for at konsernet skal kunne betjene sine løpende betingelser. Konsernet har en netto 
rentebærende gjeld på TNOK 1 844 246 ved utgangen av 2013 (2012: TNOK 1 474 045), og eventuell manglende overholdelse av låneavtalene fra 
konsernets side eller fra långivers side vil medføre manglende likviditet. 

Konsernets samlede låneforhold til Nordea ble reforhandlet i 2012. Det ble etablert nye lånebetingelser for alt av prosjektfinansiering og drifts-
kreditter, som blant annet innebar lettelser i en del operative krav, samt økte lånerammer. Siste del av de lange lån i Nordea ble ved årsskiftet 
2012/2013 innfridd ved trekk på fri likviditet (blant annet som følge av emisjonen tidligere i året), og ved etablering av et nytt fireårig lån fra 
Nordea på TNOK 200 000. Dette lånet nedbetales med TNOK 50 000 i årlige avdrag. 
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I november 2013 utstedte BWG Homes ASA en usikret obligasjon på TNOK 350 000 med en løpetid på fem år. Rentemarginen på dette 
obligasjonslånet ble avtalt til 380 basispunkter. Deler av provenyet ble anvendt til nedbetaling av prosjektfinansiering. Etter dette har konsernet 
utestående tre obligasjoner på totalt NOK 1 milliard.

Konsernets evne til å betjene gjelden er avgjørende knyttet til løpende inntjening og salg. Konsernets likviditetsreserve består av likvide midler, 
tilgjengelige ubenyttede kassekreditter samt tilgjengelige ubenyttede rammer for prosjektfinansiering. Ved utgangen av 2013 hadde konsernet 
likvide midler på TNOK 184 143, og ubenyttede kassekreditter utgjorde TNOK 263 133. I tillegg hadde konsernet betydelige ubenyttede rammer 
for prosjektfinansiering. Totalt sett har konsernet en tilfredsstillende likviditetsreserve. 

Konsernet overvåker løpende likviditetsbehovet og tilgjengelig likviditet. I den grad det er behov for likviditet i deler av konsernet foretas interne 
allokeringer innenfor tilgjengelige rammer. Konsernet har etablert kassekreditter for driftsenhetene som gir fleksibilitet gjennom året. Nedenfor 
er tabell over forfallstidspunkter på finansielle forpliktelser (renter er inkludert) i nominelle tall:

(NOK 1 000) 2013  2012

   FORFALL   FORFALL 
LIKVIDITETSRISIKO < 1 ÅR 1–5 ÅR > 5 ÅR < 1 ÅR 1–5 ÅR > 5 ÅR

Pensjonsforpliktelser 0 0 6 122 0 0 5 742
Avsetning garantiansvar og andre forpliktelser 1 265 128 802 68 159 0 76 646 0
Sum avsetning forpliktelser 1 265 128 802 74 281 0 76 646 5 742

Obligasjonslån 0 984 916 0 0 634 239 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 1) 0 126 796 0 0 150 000 0
Rentebetalinger 0 191 343 0 0 154 022 0
Sum annen langsiktig gjeld 0 1 303 055 0 0 938 261 0

Gjeld til kredittinstitusjoner 4) 916 677 0 0 793 513 0 0
Leverandørgjeld 340 341 0 0 328 297 0 0
Skattetrekk, merverdiavgift,  
andre trekk og avgifter 86 602 0 0 70 832 0 0
Markedsverdi finansielle instrumenter 2) 7 325 10 030 25 127 0 11 451 26 563
Annen kortsiktig gjeld, tomter og prosjekter 3) 0 457 233 0 0 628 883 0
Annen kortsiktig gjeld 177 768 0 0 150 061 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 528 714 467 263 25 127 1 342 703 640 333 26 563

1) Se forfallsstruktur note 27.
2) Se forfallsstruktur note 18.
3) Det vil knytte seg usikkerhet til hvilket intervall denne posten skal være i da prosjektstart på utbyggingsprosjekter kontinuerlig endres.
4) Hovedsaklig prosjektfinansiering som fornyes årlig, rulleres løpende.

Konsernets prognostiserte kontantstrømmer og likviditetsbase vil betjene de løpende finansielle forpliktelsene i hvert av intervallene over.

KAPITALFORVALTNING
Hovedmålsettingen for konsernets kapitalstyring er å sikre tilgang til kapital som bidrar til tilfredsstillende drift og maksimering av verdier for 
eierne. Tilgang til lånekapital overvåkes kontinuerlig, og konsernet opprettholder en løpende dialog med långiverne. Det legges vekt på å ha en 
god dialog med ulike kredittgivere, også i forhold til å kunne sikre konkurranse og konkurransemessige betingelser på finansiering. I 2012 og 2013 
har konsernet også etablert seg i obligasjonsmarkedet ved utstedelse av tre obligasjonslån som har blitt godt mottatt i markedet. Dette sikrer 
konsernet tilgang på et stort kapitalmarked som alternativ til bankfinansiering.

Konsernet gjør løpende tilpasninger for å opprettholde mest mulig handlingsrom innenfor rammene, og behovet for prosjektfinansiering følges 
løpende. Konsernet har etablert interne krav i forhold til nivå på tilgjengelig likviditet, lønnsomhet og soliditet som løpende overvåkes. Konsernet har 
også etablert retningslinjer for hvor mye av den langsiktige gjelden som man kan ha til forfall innenfor 14 og 18 måneder. I forhold til det kortsiktige 
likviditetsbehovet er det særlig viktig å ha etablert tilstrekkelig prosjektfinansiering for pågående prosjekter. Opptrekk og nedkvittering av prosjekt-
finansiering reguleres løpende, blant annet avhengig av utfakturering/innbetalinger mottatt og avhengig av prognostisert utvikling i likviditet.

Styret vil fremme forslag for generalforsamlingen om utbetaling av et utbytte for regnskapsåret 2013 på NOK 0,25 per aksje. Utbyttet vil da totalt 
utgjøre NOK 34 millioner. Styret har valgt å fravike tidligere kommunisert utbyttenivå for å prioritere nedbetaling av gjeld. 

Styret har fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser med inntil 13,6 millioner aksjer. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2014. 

Konsernet har covenants knyttet til storparten av lånegjelden. I forbindelse med refinansieringen i 2012 og 2013 er covenantskravene gjennom-
gått og justert. Covenantskravene for den langsiktige gjelden er nå knyttet til egenkapitalandel for konsernet, og for lånet i Nordea på TNOK 
200 000 er det i tillegg et krav om minimum rentedekningsgrad for konsernet. For prosjektfinansieringen i Block Watne gjelder covenantskrav 
knyttet til egenkapitalandel i selskapet, samt minimumskrav til rentedekningsgrad. Det er etablert løpende oppfølging som skal sikre intern kontroll 
med overholdelse av covenants, eller eventuelt at man tidligst mulig kan håndtere eventuelle problemer med slik overholdelse. 
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NOTE  21
   SPESIFIKASJON AV ANDRE FORDRINGER

(NOK 1 000)       2013    2012

ANDRE FORDRINGER BESTÅR AV 
Lån til tilknyttede selskaper 43 774 21 935
  
ANDRE FORDRINGER LANGSIKTIGE  
Langsiktig lån til kunder 76 1 075
Lån til ansatte 47 0
Andre rentebærende fordringer 23 950 0
Sum andre fordringer, langsiktige 24 073 1 075
  
ANDRE FORDRINGER KORTSIKTIGE  
Forskuddsbetalte kostnader/opptjente inntekter 59 041 28 120
Andre fordringer 73 466 23 116
Sum andre fordringer, kortsiktige 132 509 51 235

Andre fordringer er bokført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er foretatt en konkret vurdering av risiko for tap på fordringer, 
spesielt med hensyn til debitorenes betalingsdyktighet. Det er ikke påvist risiko for tap på fordringene.

NOTE  22
   TOMTER OG PROSJEKTER UNDER UTFØRELSE

(NOK 1 000)       2013    2012

BYGG UNDER UTFØRELSE 
Aktivert på usolgte enheter 1 207 844 913 467
Aktivert på solgte enheter 272 270 460 614
Sum beholdning 1 480 114 1 374 081
 
NETTO BIDRAG PÅ IKKE OVERLEVERTE BOLIGER
Inntektsført på ikke overleverte boliger 339 971 425 149
Kostnader på ikke overleverte boliger -251 287 -322 976
Bidrag på ikke overleverte boliger 88 684 102 173
Gjenværende produksjon i tapsprosjekter 17 498 3 811
  
TOMTER
Tomter til anskaffelseskost 1 326 070 1 092 840
Betalte opsjonspremier for tomter, ikke tiltrådt 13 047 13 447
Hovedanlegg 356 002 355 756
Bokført verdi av tomter og hovedanlegg før merverdi 1 695 119 1 462 043
  
Merverdi tomter i konsernregnskapet  239 343 95 277
Akkumulert kostnadsføring merverdi i konsernregnskapet  -89 074 -87 381
Netto merverdier 150 269 7 896
   
Sum bokført verdi tomter 1 845 388 1 469 939

NOTE  23
   VAREBEHOLDNINGER

(NOK 1 000)       2013    2012

SPESIFIKASJON AV VAREBEHOLDNINGER 
Materialer 33 104 19 515
Varer i arbeid 12 978 16 482
Ferdige varer 2 938 4 139
Sum varebeholdninger 49 020 40 137
  
Det er ikke foretatt nedskrivning av varebeholdningen.  
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NOTE  24
   KUNDEFORDRINGER

(NOK 1 000)       2013    2012

SPESIFIKASJON AV BOKFØRT VERDI PÅ KUNDEFORDRINGER 
Kundefordringer 91 543 89 828
Avsetning for tap på fordringer -1 458 -2 813
Sum kundefordringer 90 084 87 014

SPESIFIKASJON AV AVSETNING FOR TAP PÅ FORDRINGER
Tap på fordringer 1. januar -2 813 -2 995
Benyttet i løpet av året 1 465 1 376
Reversert i løpet av året 627 67
Avsatt i løpet av året -434 -1 313
Valutakurseffekter -302 52
Avsetning for tap på fordringer 31. desember -1 458 -2 813

 2013  2012

(NOK 1 000) BRUTTO PÅREGNET TAP BRUTTO PÅREGNET TAP

ALDERSFORDELING KUNDEFORDRINGER 
Ikke forfalt 57 761 0 65 123 0
1 mnd. 20 499 -9 14 526 -5
1-3 mnd. 9 100 -33 4 001 -18
3-12 mnd. 1 491 -318 3 487 -1 483
Mer enn 1 år 2 691 -1 097 2 690 -1 307
Sum 91 543 -1 458 89 828 -2 813

NOTE  25
   LIKVIDE MIDLER

(NOK 1 000)       2013    2012

Kontanter og bankinnskudd 184 143 103 707
Herav bundet for skattetrekk 17 160 16 215
Herav annen bundet likviditet 1 004 0

Konsernet har ubrukte kassekredittrammer på til sammen TNOK 263 133 ved utgangen av 2013 (2012: TNOK 196 994). For øvrig har konsernet 
rammer for prosjektfinansiering hos flere banker hvor bare deler av rammene er trukket. Disse inngår ikke i tallene her.

NOTE  26
   ANTALL AKSJER OG AKSJONÆRER PER 31. DESEMBER

  2013    2012

AKSJONÆRER AKSJER ANDEL AKSJONÆRER AKSJER ANDEL

Oslo Bolig og Sparelag 44 906 460 32,99% Oslo Bolig og Sparelag 26 485 752 19,46%
Perestroika AS 8 045 085 5,91% Lani Industrier AS 21 199 800 15,57%
Verdipapirfondet DnB SMB 4 925 378 3,62% Orkla ASA 4 252 933 3,12%
Skandinaviska Enskilda Banken AB, A/C Finnish 4 260 850 3,13% Odin Norge  3 910 862 2,87%
Fondsfinans Spar  3 975 000 2,92% Verdipapirfondet DnB SMB 3 825 000 2,81%
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Egenhandel 3 841 000 2,82% Odin Norden 3 625 336 2,66%
Storebrand Verdi 2 854 890 2,10% Fondsfinans Spar  3 500 000 2,57%
Lani Industrier AS 2 779 092 2,04% Storebrand Verdi 3 238 184 2,38%
MP Pensjon PK 2 695 700 1,98% Skandinaviska Enskilda Banken 3 051 000 2,24%
Solsten Investment Funds PLC 2 045 000 1,50% SHB Swedish Funds Leding  3 012 297 2,21%
Verdipapirfondet Alfred Berg Gamba  2 043 468 1,50% MP Pensjon PK 2 695 700 1,98%
JP Morgan Chase Bank, NA  1 865 327 1,37% UBS AG, London Branch  2 101 942 1,54%
Clearstream Banking S.A.  1 845 185 1,36% Perestroika AS 2 045 085 1,50%
Verdipapirfondet Warrenwicklund NO  1 753 742 1,29% Solsten Investment Funds PLC 2 045 000 1,50%
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge 1 498 515 1,10% Nordea Bank Norge ASA  1 907 664 1,40%
TR European Growth Trust PLC  1 487 451 1,09% DNB NOR Bank ASA 1 802 659 1,32%
Verdipapirfondet DNB Norge (IV)  1 367 777 1,00% Verdipapirfondet Alfred Berg Gamba  1 418 226 1,04%
KLP Aksje Norden VPF  1 207 450 0,89% KLP Aksje Norden VPF  1 258 462 0,92%
Storebrand Norge I  1 191 737 0,88% Verdipapirfondet Alfred Berg Norge 1 196 198 0,88%
Swedbank AB (PUBL)  1 190 056 0,87% KLP Aksje Norge VPF 1 165 565 0,86%
Sum 20 største aksjonærer 95 779 163 70,36% Sum 20 største aksjonærer 93 737 665 68,86%
Øvrige aksjonærer 40 342 270 29,64% Øvrige aksjonærer 42 383 768 31,14%
Sum antall aksjer 136 121 433 100% Sum antall aksjer 136 121 433 100%

Totalt antall aksjonærer 1 569   1 954
Aksjenes pålydende NOK 1,00   NOK 1,00 
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Aksjer eid av ledende ansatte og styrets medlemmer:     

 2013   2012

LEDENDE ANSATTE
Ole Feet Konsernsjef, BWG Homes ASA (fra mai 2013) 25 400 25 400
Arnt Eriksen Finansdirektør, BWG Homes ASA 44 000 44 000
Elisabet Landsend Kommunikasjonsdirektør, BWG Homes ASA 15 000 15 000

STYRET     
Charlotte Axelsson Styremedlem (ny mai 2013) 5 000 0
Lars Nilsen Styremedlem (ny mai 2013) 3 179 0921) 21 599 8001)

Tore Morten Randen Ansattes representant 200 200
Magne Staalstrøm Ansattes representant 4001) 4001)

1) Inklusive aksjer eid av nærstående personer og/eller selskap.

Se note 38 for endringer etter balansedagens slutt.

NOTE  27
   LANGSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD

(NOK 1 000) 2013   2012

   VERDI     VERDI
  RENTE- LOKAL BOKFØRT   RENTE- LOKAL BOKFØRT 
FASILITET VALUTA SATS VALUTA VERDI FASILITET VALUTA SATS VALUTA VERDI

Obligasjonslån, forfall i 2015 NOK 6,31% 300 000 300 000 Obligasjonslån, forfall i 2015 NOK 6,80% 300 000 300 000
Obligasjonslån, forfall i 2016 NOK 6,06% 350 000 350 000 Obligasjonslån, forfall i 2016 NOK 6,13% 350 000 350 000
Obligasjonslån,      Langsiktig gjeld til Nordea, 
forfall 2018 NOK 5,45% 350 000 350 000 forfall 2016 NOK 4,11% 150 000 150 000
Langsiktig gjeld til Nordea,      Amortiserte 
forfall 2016 NOK 4,22% 100 000 100 000 lånekostnader NOK   -15 761
Annen langsiktig gjeld NOK   26 796 Sum bokført langsiktig
Amortiserte lånekostnader NOK   -15 084 rentebærende gjeld    784 239
Sum bokført langsiktig  
rentebærende gjeld    1 111 712 

USIKRET OBLIGASJONSLÅN MED UTLØP 2015
BWG Homes ASA gjennomførte i februar 2012 plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 300 millioner med forfallsdato mars 2015. 
Obligasjonen har en løpende rentekostnad som er NIBOR pluss 450 basispunkter. Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet ble i sin helhet 
benyttet til å nedbetale deler av den langsiktige gjelden hos Nordea.

USIKRET OBLIGASJONSLÅN MED UTLØP 2016
BWG Homes ASA gjennomførte i desember 2012 plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 350 millioner med forfallsdato desember 
2016. Obligasjonen har en løpende rentekostnad som er NIBOR pluss 425 basispunkter. Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet ble i sin 
helhet benyttet til å nedbetale deler av den langsiktige gjelden hos Nordea.

USIKRET OBLIGASJONSLÅN MED UTLØP 2018
BWG Homes ASA gjennomførte i november 2013 plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 350 millioner med forfallsdato november 
2018. Obligasjonen har en løpende rentekostnad som er NIBOR pluss 380 basispunkter. Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet ble 
benyttet til å refinanisere gjeld.

LANGSIKTIG GJELD TIL NORDEA MED UTLØP 2016
Konsernet har, i forlengelse av obligasjonsutstedelsene, reforhandlet det samlede låneforholdet til Nordea. Det er inngått avtale om lån til Block 
Watne AS på NOK 200 millioner med 4 års løpetid og årlige avdrag på NOK 50 millioner. Ved utløpet av 2013 er gjenstående lån totalt NOK 150 
millioner, hvorav NOK 50 millioner er klassifisert som kortsiktig gjeld i balansen. For dette lånet er det avtalt at konsernet til enhver tid skal ha en 
bokført egenkapital og en rentedekningsgrad over nærmere avtalte nivåer. Sikkerhet for lånet er pant i spesifikke eiendeler og prosjekter,  
og BWG Homes ASA har stilt garanti for lånet. 

Avdragene er som vist nedenfor:

(NOK 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 SUM

Årlige avdrag 50 828 350 000 418 936 7 032 350 000 1 176 796
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NOTE  28
   NETTO RENTEBÆRENDE GJELD

(NOK 1 000)       2013    2012

SPESIFIKASJON AV NETTO RENTEBÆRENDE GJELD 
Rentebærende langsiktig gjeld 1 111 712 784 239
Rentebærende kortsiktig gjeld 918 677 793 513
Sum bankinnskudd og kontanter -184 143 -103 707
Netto rentebærende gjeld 1 844 246 1 474 045

NOTE  29
   KORTSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD

(NOK 1 000)       2013    2012

SPESIFIKASJON AV KORTSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD 
Trukket på kassekreditt 85 695 123 986
Andre driftskreditter 828 0
Bygge- og tomtelån 780 154 619 527
Første års avdrag på lang gjeld 50 000 50 000
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 916 677 793 513
 
Rentesats Block Watne AS per 31. desember 4,19% 3,83%
Rentesats BWG Homes AB per 31. desember 2,50% 2,80%
Rentesats Kärnhem AB per 31. desember 3,00% 0,00%

Bygge- og tomtelån er gitt mot sikkerhet i prosjekter og tomter. Det vises til note 34 som omhandler bokført verdi av pantesikkerhet.

(NOK 1 000)       2013    2012

SPESIFIKASJON AV KASSEKREDITT 
Kassekredittramme  348 828 320 980
Trukket på kassekreditt -85 695 -123 986
Rest disponibel kassekreditt 263 133 196 994

NOTE  30
   GARANTIAVSETNINGER

I og med at konsernet driver entreprenørvirksomhet gir selskapet i Norge garantier iht. bustadsoppføringslova §12 og §47. I byggeperioden 
etableres det garantier for innbetalte forskudd (§47) som kjøpes fra bankene eller forsikringsmeglere. Denne er gjeldende til overskjøting av bolig. 
Garantiene som stilles iht. §12 er gyldige frem til fem år etter at boligen er overlevert. Konsernet har også garantiansvar etter lovgivningen  
i Sverige.

(NOK 1 000) 2013    2012

SPESIFIKASJON AV BOKFØRT GARANTIAVSETNING 
Garantiavsetning beregnet 69 580 66 466
Garantiavsetninger spesielle prosjekter 10 954 10 181
Sum bokført garantiavsetning 80 533 76 646

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 omsetning.  
I tillegg gjøres det en konkret vurdering om hvorvidt det er behov for særlige avsetninger knyttet til større reklamasjonssaker.

(NOK 1 000) 2013    2012

SPESIFIKASJON AV ENDRING I GARANTIAVSETNING 
Garantiavsetning 1. januar 76 646 67 498
Garantiavsetning kjøpt selskap i året 3 123 0
Benyttet i løpet av året -4 150 -9 562
Reversert i løpet av året -2 645 5 113
Avsatt i løpet av året 5 888 13 853
Valutakurseffekter 1 672 -256
Garantiavsetning 31. desember 80 533 76 646
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NOTE  31
   TOMTEFORPLIKTELSER

Konsernet inngår forpliktende avtaler med grunneiere om disposisjon, prosjektering og utvikling av tomteområder. Ved inngåelse av slike avtaler 
etableres det forpliktelser til fremtidige utbetalinger for selskapet. Kontraktene kan innebære både betingede og ubetingede forpliktelser.

 2013  2012

   BOKFØRT VERDI AV IKKE BOKFØRT VERDI AV IKKE
(NOK 1 000)   VERDI BOKFØRTE KONTRAKTER VERDI BOKFØRTE KONTRAKTER

TOMTEFORPLIKTELSE
Block Watne AS   269 955 991 115 272 732 732 827
BWG Homes AB   82 384 0 71 840 0
Sum tomteforpliktelser   352 339 991 115 344 572 732 827 

De fremtidige utbetalingene er normalt ikke rentebærende, men avtalene kan i enkelte tilfeller åpne for en justering i henhold til konsumprisindeks. 

For avtaler hvor tomteforpliktelsene er ubetingede etter avtalene, balanseføres tomten. Det avsettes for tilhørende forpliktelser om utbetalinger i 
den grad utbetaling ikke er foretatt i forbindelse med avtaleinngåelsen. Dersom utbetaling skal skje senere enn ett år frem diskonteres forpliktelsen.

Øvrige kontrakter, hvor det er betingelser som må oppfylles før forpliktelsene inntreffer, gjelder ofte tomter hvor det ikke foreligger godkjent 
regulering til boligformål. 

Ved utgangen av 2013 er det inngått betingede kontrakter (LNF) av en verdi på TNOK 991 115 (ikke balanseført). Når regulering foreligger for disse 
områdene, vil konsernets tomteverdier og tomteforpliktelser øke med tilsvarende beløp. Tilsvarende tall ved utgangen av 2012 var TNOK 732 827.

Det anses som overveiende sannsynlig at kommunene godkjenner reguleringen.

NOTE  32
   SKATTETREKK OG OFFENTLIGE AVGIFTER

(NOK 1 000)       2013    2012

SPESIFIKASJON AV SKATTETREKK OG OFFENTLIGE AVGIFTER 
Skattetrekk og offentlige avgifter 47 911 27 571
Arbeidsgiveravgift 16 533 29 630
Merverdiavgift  22 159 13 631
Sum skattetrekk og offentlige avgifter 86 603 70 832

NOTE  33
   ANNEN KORTSIKTIG GJELD

(NOK 1 000)       2013    2012

SPESIFIKASJON AV ANNEN KORTSIKTIG GJELD 
Påløpte lønninger, feriepenger mv. 98 591 109 429
Påløpte rentekostnader 4 878 3 383
Avsetning for påløpte kostnader 22 678 1 913
Annen kortsiktig gjeld 51 622 35 336
Sum annen kortsiktig gjeld 177 768 150 061
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NOTE  34
   PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR

(NOK 1 000)       2013    2012

BOKFØRT VERDI AV SELSKAPETS GJELD SIKRET VED PANT I EIENDELER
Byggelån og tomtelån 780 154 793 513
Kassekreditt 85 695 124 000
Pantelån 151 657 200 000
Sum bokført verdi av selskapets gjeld sikret ved pant i eiendeler 1 017 506 1 117 513

BOKFØRT VERDI AV EIENDELER SOM ER STILLET SOM SIKKERHET FOR GJELD 
Kundefordringer 182 940 168 905
Tomter og bygg under utførelse 1) 2 433 772 2 019 846
Varelager 10 000 10 000
Varige driftsmidler 12 482 15 702
Aksjer i tilknyttede selskaper, og lån til disse 44 472 41 142
Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for gjeld 2 683 666 2 255 595

1) Flere mindre prosjekter er, i deler av eller i hele byggeprosessen, ikke pantsatt som sikkerhet for gjeld.

I tillegg har Nordea pant i aksjene i Myresjöhus AB, Myresjö Mark AB og SmålandsVillan AB som sikkerhet for kassekreditten til BWG Homes AB  
på SEK 200 millioner og for en mindre garantiramme for samme selskap. For øvrig er det avgitt morselskapsgaranti fra flere av morselskapene  
i konsernet til fordel for datterselskapene.

(NOK 1 000)       2013    2012

GARANTISTILLELSER GITT AV FINANSINSTITUSJONER 
Garanti for forskuddsinnbetaling 937 000 1 013 000
Kontraktsgarantier for byggeprosjekter 336 204 266 907
Andre garantier 120 646 27 800
Sum garantistillelser gitt av finansinstitusjoner 1 393 850 1 307 707

NOTE  35
   LEIEFORPLIKTELSER

Konsernet har en rekke operasjonelle leieavtaler som gjelder kontor og lager. Leieavtalene har variabel løpetid, men har i hovedsak en  
gjenværende løpetid mellom 1 til 6 år med mulighet til forlengelse. Ingen leieavtaler har betingelser om variabel leie. 

Videre har konsernet operasjonelle leieavtaler for biler og driftsløsøre. Konsernet har ikke leieavtaler som regnskapsføres som finansielle 
leasingavtaler.

 2013  2012

   FORFALL   FORFALL
(NOK 1 000) < 1 ÅR 1–5 ÅR > 5 ÅR < 1 ÅR 1–5 ÅR > 5 ÅR

ÅRLIG LEIEBELØP AV IKKE BALANSEFØRTE DRIFTSMIDLER
Biler, driftsløsøre 4 514 14 019 0 4 050 13 652 0
Fabrikker 1) 36 327 130 044 61 554 33 030 118 338 82 224
Husleie, ekskl. fabrikker 20 485 81 939 35 088 18 962 75 848 0
Sum 61 326 226 002 96 642 56 042 207 838 82 224

1) Leiebeløp er fabrikkene i Myresjö, Vrigstad og Sundsvall.

Leiebeløpene er kostnadsført som annen driftskostnad og er vist i tabellen under.

(NOK 1 000)       2013    2012

KOSTNADSFØRT LEIEBELØP I ÅRET
Biler, driftsløsøre 2 187 1 213
Fabrikker 36 327 33 797
Husleie 1 370 0
Annet 379 0
Sum garantistillelser gitt av finansinstitusjoner 40 263 35 010

Leieavtalene for fabrikklokalene i Sverige utløper 31. mars 2016 for en av fabrikkene og 15. desember 2020 for de to andre. Hvis ikke avtalene sies 
opp av partene, forlenges de automatisk med fem nye år.
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NOTE  36
   ANDRE TIDSAVGRENSNINGSPOSTER I KONTANTSTRØM

(NOK 1 000)       2013    2012

ENDRING I ANDRE TIDSAVGRENSNINGSPOSTER SPESIFISERT
Endring i andre fordringer -52 569 -22 273
Endring i skyldige offentlige avgifter 12 299 9 259
Endring pensjonskostnad uten kontantstrømeffekt 380 -2 538
Endring i andre gjeldsposter 2 909 3 018
Sum endring i andre tidsavgrensningsposter -36 981 -12 534

NOTE  37
   BETINGEDE FORPLIKTELSER

SØKSMÅL
(i) Myresjöhus AB var saksøkt i en sak for erstatning for fuktskader i konstruksjonen av hus oppført av Myresjöhus AB i perioden 1999-2003. Ved 

dom i lokal tingrett i desember 2011 fikk saksøkerne delvis medhold. Saken ble anket av Myresjöhus AB, og dom i Gøta Hovrett falt i januar 
2013. Retten fant at Myresjöhus AB ikke hadde erstatningsansvar for fukt- og muggskadene da husene ble produsert i henhold til faglig 
standard gjeldende på den tid husene ble oppført. Saksøkerne ble dømt til å betale saksomkostninger også for Myresjöhus AB. 

 Saksøkerne har anket saken inn for høyeste rett i Sverige, og retten har besluttet at deler av saken skal tas opp til behandling. Det forventes at 
saken behandles i løpet av 2014. Det er avsatt for kostnader knyttet til saken.

(ii) Konsernet er fra tid til annen involvert i rettstvister som følge av sin ordinære drift. Det er ledelsens vurdering at ingen av de pågående sakene 
vil medføre vesentlige forpliktelser for konsernet. 

BETINGEDE TOMTEFORPLIKTELSER
Block Watne har et antall avtaler om tomtekjøp som ikke er innregnet i selskapets regnskap, fordi avtalene er betinget av ulike forhold som skal 
avklares før avtalen fullbyrdes. Forholdet er nærmere omtalt i note 31. Dersom gjelden blir ubetinget vil den innregnes som gjeld samtidig som 
tomtens verdi innregnes i balansen.

NOTE  38
   HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

NY VD I BWG HOMES AB 
Joakim Henriksson er ansatt som ny VD (administrerende direktør) i BWG Homes AB. Han kommer fra stillingen som sjef for kommersiell 
prosjekt utvikling i Skanska Sverige. Han har vært ansatt i Skanska siden 1987 og har bred erfaring fra ulike lederstillinger innen prosjekt-
utvikling og produksjon av boliger og næringseiendommer. Henriksson tiltrer i begynnelsen av mai 2014. 

ENDRINGER I AKSJONÆRSTRUKTUR
Per 3. april 2014 er de 20 største aksjonærene i BWG Homes ASA som følger:
AKSJONÆRER AKSJER ANDEL

Oslo Bolig og Sparelag  44 906 460 32,99%
Perestroika AS   7 545 085 5,54%
Verdipapirfondet DNB  SMB 5 638 519 4,14%
Skandinaviska Enskilda Banken AB,  A/C Finnish 4 312 950 3,17%
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Egenhandel 3 841 000 2,82%
Fondsfinans Spar   3 500 000 2,57%
Skandinaviska Enskilda Banken AB, A/C Clients  3 172 007 2,33%
Storebrand Verdi   2 804 890 2,06%
Lani Industrier AS   2 779 092 2,04%
MP Pensjon PK   2 356 700 1,73%
Verdipapirfondet DNB  Norden (III) 2 198 133 1,61%
Solsten Investment Funds  PLC 2 045 000 1,50%
TR European Growth Trust PLC 1 987 451 1,46%
JP Morgan Chase Bank, NA 1 865 327 1,37%
Verdipapirfondet Eika Norge 1 753 742 1,29%
Clearstream Banking  S.A. 1 710 749 1,26%
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge   1 420 104 1,04%
Verdipapirfondet Alfred Berg Gamba 1 366 038 1,00%
Storebrand Norge I 1 342 438 0,99%
BNP Paribas Sec Services Paris  1 200 000 0,88%
Sum 20 største aksjonærer 97 745 685 71,81%
Øvrige aksjonærer 38 375 748 28,19%
Sum antall aksjer 136 121 433 100%
     
Totalt antall aksjonærer: 1 523   
Aksjenes pålydende:  NOK 1,00  
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NOTE  39
   KJØP AV KÄRNHEM AB

KJØP AV ALLE AKSJER I KÄRNHEM AB
Kjøpet av 100 prosent av aksjene i Kärnhem AB ble gjennomført den 25. april 2013, og kjøpesummen var SEK 60 millioner. Det er avtalt en 
ytterligere betaling ved earn-out basert på resultat de kommende tre år. Selgerne har rett til å få utbetalt 50 prosent av selskapets resultat 
før renter og skatt (EBIT) for årene 2013 – 2015. Selgerne yter SEK 20 millioner av vederlaget for aksjene som lån til Kärnhem AB i tre år fra 
tiltredelse. 
 
Kärnhem AB  er et aksjeselskap med hovedkontor i Växjö, Sverige. Kärnhem AB er en rendyrket prosjektutviklingsorganisasjon. Selskapets 
tomtebank har kapasitet på ca. 1 500 boenheter, i hovedsak innen borettslagssegmentet. 
 
Kärnhem har bidratt med TNOK 183 804 til konsernets driftsinntekter og minus TNOK 3 067 til konsernets ordinære resultat før skatt i perioden 
mellom oppkjøp og til utgangen av 2013.
 
Allokering av merverdiene knyttet til oppkjøpet av Kärnhem AB fordeler seg som følger:

(SEK 1 000)        2013 

VIRKELIG VERDI INNREGNET VED OPPKJØP 
Eiendeler
Varemerker  23 500
Andre immaterielle eiendeler  3 698
Andre anleggesmidler  44 979
Prosjekter, bygg under utførelse  65 417
Andre omløpsmidler  53 639

Gjeld
Avsetninger  -8 927
Rentebærende langsiktig gjeld  -44 711
Andre kortsiktige forpliktelser  -40 993
Netto identifiserbare eiendeler til virkelig verdi   96 602 

Kjøpesum  60 000
Earn-out  55 500
Samlet kostpris   115 500 

Goodwill ved oppkjøp   18 898 

Betalt i kontanter  60 000
Kontanter i oppkjøpt selskap  36 311
Netto kontantstrøm ved oppkjøp   23 689 
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BWG HOMES ASA

Resultatregnskap
1. januar – 31. desember

(NOK 1 000) NOTE 2013 2012

 
RESULTATREGNSKAP   
Sum inntekter  2 0

Lønns- og personalkostnader 3, 4 -21 060 -11 587
Andre driftskostnader 6 -7 105 -6 614
Sum driftskostnader  -28 165 -18 201

Driftsresultat før avskrivninger og finans (EBITDA)  -28 163 -18 201

Avskrivninger 15 -125 -150

Driftsresultat før finans (EBIT)  -28 288 -18 351

Inntekt fra investering i datterselskap 7 133 000 226 009
Nedskrivning aksjer i datterselskap 11 -32 265 -403 683
Renteinntekter 8 33 378 35 802
Rentekostnader 9 -53 587 -46 434
Valutakurseffekter  10 73 183 -3 771
Andre finanskostnader  0 -2 514
Netto finansposter  153 709 -194 591

Resultat før skatt (EBT)  125 421 -212 942

Skattekostnad 13 -44 169 -53 407

Periodens resultat  81 253 -266 349

DISPONERING   
Avsatt utbytte 18 -34 030 0
Overført til/fra annen egenkapital 18 -47 222 266 349
Sum disponert  -81 253 266 349
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BWG HOMES ASA

Finansiell stilling 
per 31. desember

(NOK 1 000) NOTE 2013 2012

 
EIENDELER
Utsatt skattefordel 13 16 339
Sum immaterielle eiendeler  16 339

Sum driftsløsøre, inventar og annet utstyr 15 0 213

Investeringer i datterselskap 11 2 043 568 1 523 460
Lån til foretak i samme konsern 12 494 115 853 848
Sum finansielle driftsmidler  2 537 683 2 377 308

Sum anleggsmidler  2 537 699 2 377 860

Kortsiktig mellomværende med foretak i samme konsern 16 816 573 476 556
Bankinnskudd og kontanter 17 44 081 81 040
Sum omløpsmidler  860 654 557 596

Sum eiendeler  3 398 354 2 935 456

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
Aksjekapital  136 121 136 121
Overkurs  918 372 918 372
Annen innskutt egenkapital  1 000 000 1 000 000
Sum innskutt egenkapital 18 2 054 493 2 054 493

Sum annen opptjent egenkapital 18 137 358 90 134

Sum egenkapital 18 2 191 851 2 144 627

Pensjonsforpliktelser 4 -84 1 145
Avsetning garantiansvar og andre forpliktelser  49 534 0
Sum avsetninger for forpliktelser  49 450 1 145

Langsiktig rentebærende gjeld 20 984 916 634 239

Kortsiktig rentebærende gjeld 21, 22 82 898 95 752

Leverandørgjeld  389 469
Leverandørgjeld til foretak i samme konsern  0 116
Skattetrekk og offentlige avgifter 23 1 452 679
Betalbar skatt 13 41 825 48 667
Avsatt utbytte 18 34 030 0
Annen kortsiktig gjeld 24 11 542 9 761
Sum annen kortsiktig gjeld  89 239 59 692

Sum forpliktelser  1 206 503 790 829

Sum egenkapital og forpliktelser  3 398 354 2 935 456

OLE FEET
Konsernsjef

OSLO, 3. APRIL 2014
Styret og konsernsjef i BWG Homes ASA

DANIEL K. SIRAJ
Nestleder

ROAR ENGELAND
Styreleder

CHARLOTTE AXELSSON
Styremedlem

HEGE BØMARK
Styremedlem

TORE MORTEN RANDEN
Ansattes representant

LARS ØRJAN REINHOLDSSON
Ansattes representant

MAGNE STAALSTRØM
Ansattes representant

LARS NILSEN
Styremedlem
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(NOK 1 000) NOTE 2013 2012

 
Periodens resultat før skattekostnad  125 421 -212 942

JUSTERINGER    
– Avskrivninger 15 125 150
– Netto finansposter 7, 10, 11 -153 709 194 591
– Endring i andre tidsavgrensninger  10 467 -232 951
Kontantstrøm fra drift før renter og skatt  -17 696 -251 152

Betalte renter 9 -46 163 -39 510
Betalt skatt 13 -48 672 -48 043
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  -112 531 -338 705

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 15 90 0
Utbetaling ved kjøp av Kärnhem AB  -53 550 0
Mottatte renter 8 2 353 2 886
Endring i kortsiktige mellomværende med datterselskaper 16 -205 187 177 500
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -256 294 180 386

Opptrekk ny langsiktig gjeld 20 350 000 650 000
Utbetaling knyttet til refinansiering av langsiktig gjeld 20 -5 250 -19 294
Utbetaling ved nedbetaling av lang gjeld  0 -470 000
Økning/nedgang kortsiktig gjeld 21 -12 884 95 752
Innbetaling av egenkapital 18 0 422 942
Endring langsiktig lån datterselskap  0 -585 735
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  331 866 93 664

Netto endring i bankinnskudd og kontanter i året  -36 959 -64 654

Bankinnskudd og kontanter 1. januar   81 040 145 693

Bankinnskudd og kontanter 31. desember 17 44 081 81 040

Ubenyttet kassekreditt 31. desember 17 17 102 4 248

BWG HOMES ASA

Konsolidert kontantstrøm
1. januar – 31. desember
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BWG HOMES ASA

Noter til regnskapet

NOTE  01
   GENERELL INFORMASJON

BWG Homes ASA ble stiftet 20. september 
2005. Selskapet er morselskap i et konsern 
med virksomhet både i Norge og Sverige. 
Selskapet har kontoradresse i Munkedams-
veien 45, 0250 Oslo. Selskapet ble notert på 
Oslo Børs i mars 2006 og har tickerkode BWG.

Alle tallstørrelser i oppstillingene og notene er 
i tusen norske kroner avrundet til nærmeste 
tusen hvis ikke annet er angitt.

Årsregnskapet består av resultatregnskap, 
balanse, kontantstrømoppstilling og 

noteopplysninger. Årsregnskapet er satt opp i 
samsvar med regnskapslovens bestemmelser 
og god regnskapsskikk i Norge gjeldende per 
31. desember 2013. 

NOTE  02
   REGNSKAPSPRINSIPPER

GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER, VURDERING 
OG KLASSIFISERING, ANDRE FORHOLD
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende 
prinsipper om historisk kost, sammenlignbar-
het, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. 
Transaksjoner innregnes til verdien av 
veder laget på transaksjonstidspunktet. 
Inntekter innregnes i resultatregnskapet når 
de er opptjent, og kostnader sammenstilles 
med opptjente inntekter.

Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekrets-
løpet, og poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter balansedagen, er klassifisert som 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Innregning 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 
salgskostnader. Andre eiendeler og annen 
gjeld er klassifisert som anleggsmidler/
langsiktig gjeld. Anleggsmidler som forringes 
avskrives. Dersom eiendelene er gjenstand 
for en verdiforringelse til en verdi lavere 
enn bokført verdi, foretas nedskrivning av 
anleggsmidlet til virkelig verdi om verdifor-
ringelsen ikke er å anse som forbigående.

REGNSKAPSPRINSIPPER FOR VESENTLIGE 
REGNSKAPSPOSTER
Inntektsføringstidspunkt
Inntekt innregnes i resultatregnskapet når  
den er opptjent. 

Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling
Utgifter sammenstilles med og innregnes 
samtidig med de inntekter utgiftene kan 
henføres til. Utgifter som ikke kan henføres 
direkte til inntekter, innregnes i resultat-
regnskapet når de påløper.

Driftsinntekter
Inntekter fra salg av varer og tjenester inn-
regnes i resultatregnskapet når overføring 
av risiko og kontroll har funnet sted. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler innregnes i balansen til 
 anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte 

av- og nedskrivninger. 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.

Avskrivninger
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært 
over driftsmidlenes økonomiske levetid med 
utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivnin-
gene vises på egen linje i resultatregnskapet. 

Finansielle eiendeler
Datterselskaper er selskaper hvor BWG Homes 
ASA har en kontrollerende eierinteresse, i 
praksis en eierandel på 50 prosent eller mer. 
Eierandel i datterselskaper regnskapsføres 
til anskaffelseskost eller til virkelig verdi 
dersom denne er lavere enn anskaffelseskost. 
Utlån og fordringer innregnes første gang til 
virkelig verdi. Løpende måles disse deretter  
til amortisert kost.

Likvider
Likvide midler består av innskudd på 
bankkonti og kontante beholdninger. Også 
innskudd på bankkonti som er sperret for 
bruk, inngår i likvide midler.

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad
Selskapet har en kollektiv pensjonsordning 
som gir de ansatte rett til fremtidige pensjons-
ytelser på et definert nivå (ytelsesplan). 
Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk 
tjenestepensjon, og den etablerte ordningen 
tilfredsstiller kravene i henhold til lov om 
obligatorisk tjenestepensjon.

Netto pensjonsforpliktelse beregnes 
av aktuar. Beregningen innebærer en 
estimering av størrelsen på de fremtidige 
pensjonsutbetalingene. Estimater fastsettes 
på basis av en rekke forutsetninger om 
lønnsutvikling, pensjonsalder, endringer 
i offentlige pensjonsordninger osv. De 
estimerte kontantstrømmene diskonteres 
med anbefalte diskonteringsrenter. Videre 

verdsettes pensjonsmidlene innbetalt i 
ordningen til virkelig verdi. Netto pensjons-
forpliktelse består av beregnet verdi av 
selve pensjonsforpliktelsen redusert med 
estimert verdi av innbetalte midler.

Endringer i beregnet verdi av netto pensjons-
forpliktelse resultatføres løpende. Den årlige 
endringen består i hovedsak av estimert 
opptjent pensjon i året fratrukket estimert 
avkastning på pensjonsmidlene, men endrede 
forutsetninger om pensjonsutvikling, 
lønns økning osv gir også verdiendringer  
som inngår i resultatføringen. 

Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær 
driftskostnad og presenteres sammen med 
lønn og andre ytelser. 

Rentesikringsavtaler
Selskapet har inngått fastrenteavtaler for 
deler av virksomhetens gjeld. Verdien på 
inngåtte avtaler fastsettes av finansinstitua-
sjon som avtalen er inngått med, og avtalene 
verdsettes til en estimert markedsverdi. 
Selskapet balansefører ikke fastrenteavtalene, 
men innbetalinger og utbetalinger knyttet til 
disse bokføres løpende som renteposter  
i resultatregnskapet. 

Utenlandsk valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes 
til valutakursen på transaksjonstidspunktet. 
Eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta 
omregnes til norske kroner ved å benytte 
valutakursen på balansedagen. Selskapet gjør 
kun ubetydelige kjøp av varer og tjenester i 
utenlandsk valuta. Selskapet har imidlertid 
store utlån til svensk datterselskap i SEK. 
Verdien av disse utlånene svinger med 
valutakurssvingninger i svenske kroner. 
Verdiendringene innregnes i resultatregn-
skapet som finanspost. 

Utsatt skatt og skattekostnad
Årets skattekostnad består av betalbar skatt 
på årets inntekt, samt endringer i utsatt skatt. 
I tillegg vil årets skattekostnad inkludere for 
mye eller for lite avsatt skatt for tidligere år.

56  ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter



Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midler-
tidige forskjeller mellom regnskaps messige 
og skattemessige verdier ved utgangen av 
regnskapsåret. Ved beregningen benyttes 
nominell skattesats. Positive og negative 
forskjeller utliknes. Utsatt skattefordel oppstår 
dersom en har midlertidige forskjeller som gir 
opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. 

Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter 
den indirekte metoden og viser kontant strøm-
mer fra operasjonelle aktiviteter, fra investe-
ringsaktiviteter og fra finansieringsaktiviteter.

Konsernbidrag som er oppgjort i perioden 
fra døtre til morselskap og fra morselskap 

til døtre, inngår i kontantstrøm fra investe-
ringer. Langsiktige lån fra datterselskaper 
til morselskapet inngår i kontantstrøm fra 
finansiering. Kortsiktige mellomværender 
med døtre (lån og fordring) inngår i 
kontantstrøm fra investeringer.

NOTE  3
   LØNNSKOSTNADER

(NOK 1 000)       2013    2012

KOSTNADER FØRT SOM LØNNSKOSTNADER 
Lønn og feriepenger 18 592 9 384
Arbeidsgiveravgift 2 781 1 205
Pensjonskostnader -451 966
Andre lønnskostnader 139 32
Sum lønnskostnader 21 060 11 587

ANTALL ANSATTE 
Gjennomsnittelig antall årsverk 4,4 3,8
Antall ansatte ved utgangen av året 5,0 4,0

NOTE  4
   PENSJONER

PENSJONER/PENSJONSFORPLIKTELSER
Selskapet har en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsforpliktelsen 
består av en kollektiv pensjonsordning (forsikret ordning).

Den kollektive pensjonsordningen har fem medlemmer ved årets slutt (2012: fire).

(NOK 1 000)       2013    2012

FORUTSETNINGER VED BEREGNING AV PENSJONSFORPLIKTELSER 
Diskonteringsrente 4,10% 2,20%
Lønnsregulering 3,75% 3,25%
Pensjonsregulering 0,90% 0,10%
G-regulering 3,50% 3,00%
Turnover 12,50% 12,50%
Forventet avkastning 4,10% 3,60%

KOSTNAD INNREGNET I RESULTATREGNSKAPET
Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden 642 601
Kapitalkostnad av tidligere opptjente pensjoner 43 85
Årets brutto pensjonskostnad 685 686
Forventet avkastning av pensjonsmidler -50 -107
Administrasjonskostnader 39 32
Periodisert arbeidsgiveravgift -15 86
Estimatavvik over resultatet -1 110 268
Årets netto pensjonskostnad -451 966

SPESIFIKASJON AV INNREGNET VERDI AV PENSJONSFORPLIKTELSER    
Estimert nåverdi av påløpte pensjonsforpliktelser 31. desember 2 343 3 333
Estimert verdi av pensjonsmidler 31. desember -2 427 -2 330
Arbeidsgiveravgift 0 141
Netto pensjonsforpliktelse per 31. desember -84 1 145

ENDRING I INNREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE I BALANSEN
Nettoforpliktelse per 1. januar 1 145 956
Årets innskudd -778 -778
Kostnad innregnet i resultatregnskapet inkl. estimatavvik -451 966
Netto pensjonsforpliktelse per 31. desember -84 1 145
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NOTE  5
   YTELSER TIL LEDENDE ANSATTE OG STYRET 

Av de fem ansatte i BWG Homes ASA er Ole Feet, Arnt Eriksen og Elisabet Landsend å anse som ledende ansatte. Lars Nilsen gikk av som 
konsernsjef i BWG Homes ASA 24. mai 2013. Det vises til note 8 for konsernet for informasjon om ytelser til ledende ansatte, herunder de tre 
nevnte. Alle utbetalinger til disse er foretatt fra BWG Homes ASA.

Selskapet har utbetalt følgende til styrets medlemmer:
(NOK 1 000) 2013   2012

NAVN STILLING STYREHONORAR ANNET HONORAR STYREHONORAR ANNET HONORAR

Roar Engeland Styreleder (ny mai 2013) 175 0 0 0
Daniel K. Siraj Nestleder (fom mai 2013, tidligere styremedlem) 350 0 0 0
Charlotte Axelsson Styremedlem (ny mai 2013) 113 0 0 0
Hege Bømark Styremedlem 438 0 275 0
Lars Nilsen Styremedlem (ny mai 2013) 113 6 4781) 0 0
Tore Morten Randen Ansattes representant 3) 98 0 60 0
Lars Ørjan Reinholdsson Ansattes representant 3) 98 0 60 0
Magne Staalstrøm Ansattes representant 3) 98 0 60 0
Arve Zahl Ansattes representant, vara 3) 3 0 0 0
      
UTGÅTT AV STYRET I 2013:      
Eva Eriksson Styreleder (avgått mai 2013) 390 0 440 0
Harald Walther Nestleder (avgått mai 2013) 250 202) 250 782)

Espen Wiik Styremedlem (avgått mai 2013) 250 0 250 0
Bjørn Kristian Ask Ansattes representant, vara (avgått juli 2013) 3) 0 0 3 0
Sum honorar til styret   2 373  6 498   1 398   78 
      
VALGKOMITE      
Mimi K. Berdal Leder 60 0 0 0
Erik Gjellestad Medlem 25 0 0 0
Carl Henrik Eriksen Medlem 25 0 0 0
Andreas Mellbye Avgått leder 0 0 40 0
Stine Rolstad Brenna Avgått medlem 0 0 10 0
Simen Mørdre Avgått medlem 0 0 10 0
Sum honorar til valgkomite  110 0 60 0

1) Beløpet gjelder lønn og andre lønnsgodtgjørelser. Det henvises til note 14 for morselskapet og note 14 for konsernet for transaksjoner med nærstående 
2) Andre honorarer er fakturert fra egen næringsvirksomhet. Honorarregningene er godkjent av styret. 
3) Ansattrepresentanter og vararepresentanter er ansatt i Block Watne AS. 

NOTE  6
   YTELSER TIL REVISOR

(NOK 1 000)       2013    2012

DET ER KOSTNADSFØRT FØLGENDE HONORAR TIL REVISOR: 
Honorar for ordinær revisjon 223 217
Utvidede revisjonshandlinger, tilleggsarbeid og bistand 140 66
Sum honorar til revisor 363 283

Det er forholdsmessig fradrag for merverdiavgift.

NOTE  7
   INNTEKT FRA INVESTERING I DATTERSELSKAP

(NOK 1 000)       2013    2012

Konsernbidrag fra Block Watne AS med skatteeffekt 133 000 226 009
Skatteeffekt av konsernbidrag -37 240 -63 283
Netto verdi av konsernbidrag fra Block Watne AS 95 760 162 727
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NOTE  8
   RENTEINNTEKTER

(NOK 1 000) 2013     2012

POSTEN BESTÅR AV: 
Renter fra datterselskapet Block Watne AS 6 818 10 131
Renter fra datterselskapet BWG Homes AB  24 136 22 520
Renter fra datterselskapet Hetlandhus AS 71 265
Renter fra bank 2 353 2 886
Sum renteinntekter 33 378 35 802

NOTE  9
   RENTEKOSTNADER

(NOK 1 000) 2013     2012

POSTEN BESTÅR AV: 
Kostnadsførte renter i året 47 658 40 091
Amortisert lånekostnad  5 927 6 335
Renter til datterselskapet Block Watne AS 0 8
Renter til datterselskapet Hetlandhus AS 2 0
Sum rentekostnader 53 587 46 434

NOTE  10
   VALUTAKURSEFFEKTER

(NOK 1 000) 2013     2012

POSTEN BESTÅR AV: 
Kostnadsført valutagevinst/tap på interne lån til datterselskapet BWG Homes AB 73 166 -3 773
Kostnadsført valutagevinst/tap på eksterne poster 17 2
Sum valutakurseffekter 73 183 -3 771

NOTE  11
   INVESTERINGER I DATTERSELSKAPER

   EIERANDEL/    RESULTAT EGEN- BOKFØRT BOKFØRT
 FORRETNINGS- AKSJE- STEMME-  AKSJENES ANSKAFFEL- ETTER SKATT KAPITAL VERDI VERDI 
DATTERSELSKAP ADRESSE KAPITAL ANDEL PÅLYDENDE SESKOST 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013  31.12.2012

Block Watne AS Oslo, Norge  40 000  100% NOK 10 1 095 000 216 525 758 119 1 095 000 1 095 000
Hetlandhus AS Oslo, Norge  10 100  100% NOK 1 5 000 -5 517 9 656 5 000 42 893
Boligbygg  
Prosjekt AS Oslo, Norge  100  100% NOK 100 115 -181 200 398 220
BWG Homes AB Vetlanda, Sverige  1 100  100% SEK 1 789 030 -22 964 681 597 840 086 385 347
Kärnhem AB Växjö, Sverige  532  100% SEK 1 103 084 -7 112 36 073 103 084 0
Sum        2 043 568 1 523 460

Bokført verdi av aksjene i Hetlandhus AS er nedskrevet med NOK 32,3 millioner i 2013. SEK 500 millioner av konserninternt lån fra  
BWG Homes ASA til BWG Homes AB er konvertert til egenkapital i BWG Homes AB i 2013.
   
Bokført verdi av aksjene i BWG Homes AB er nedskrevet med NOK 403,7 millioner i 2012. Nedskrivning er foretatt med samme beløp som 
nedskrivning av goodwill i konsernregnskapet. Det vises til note 15 i konsernregnskapet.   
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NOTE  12
   LÅN TIL FORETAK I SAMME KONSERN

(NOK 1 000) 2013     2012

POSTEN BESTÅR AV: 
Lån til datterselskapet BWG Homes AB  494 115 853 848
Sum lån til foretak i samme konsern 494 115 853 848

Lån til datterselskaper renteberegnes med rentesats som fastsettes basert på konsernets innlånskostnader. Det er ikke avtalt noen fast 
avdragsstruktur på utlånene.

Reduksjon i utlån fra 2012 skyldes i hovedsak konvertering av SEK 500 000 fra lån til egenkapital i BWG Homes AB. 

NOTE  13
   SKATT

(NOK 1 000)       2013    2012

GRUNNLAG FOR BETALBAR SKATT 
Resultat før skattekostnad (inkl. mottatt konsernbidrag) 125 421 -212 942
Nedskrivning aksjer i datterselskap 32 265 403 683
Permanente forskjeller 44 1
Endring i midlertidige forskjeller -1 148 262
Grunnlag betalbar skatt 156 581 191 003

Betalbar skatt på årets resultat  28% 43 843 53 481

INNREGNET SKATTEKOSTNAD
Betalbar skatt på årets resultat 43 843 53 481
Endring utsatt skatt 322 -73
For mye (-) eller for lite avsatt skatt tidligere i år 4 0
Skattekostnad i resultatregnskapet 44 169 53 407

GRUNNLAG FOR UTSATT SKATT I BALANSEN
Midlertidig forskjell knyttet til pensjonsforpliktelser 84 -1 145
Midlertidig forskjell knyttet til anleggsmidler -146 -65
Grunnlag utsatt skattefordel -62 -1 210

Innregnet utsatt skattefordel i balansen 27% / 28% 16 339

INNREGNET BETALBAR SKATT I BALANSEN
Skatt på årets resultat 43 843 53 481
Redusert betalbar skatt ved avgivelse av konsernbidrag 1) -2 018 -1 375
Reduksjon i betalbar skatt som følge av fradrag for emisjonskostnader 0 -3 438
Innregnet betalbar skatt i balansen 41 825 48 667

1) Det er gitt konsernbidrag til Hetlandhus AS på TNOK 6 960 i 2013 (2012: TNOK 4 911) og til Boligbygg Prosjekt AS på TNOK 247 i 2013 (2012: TNOK 0).

NOTE  14
   TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

Det er i 2013 kostnadsført TNOK 53 for kjøp av regnskapstjenester fra Waterguard International AS (2012: TNOK 54). Prisingen er basert på 
markedsmessige vilkår. Waterguard International AS er et selskap kontrollert av Lars Nilsen, nåværende styremedlem og tidligere konsernsjef i BWG 
Homes ASA.

Harald Walther, avgått nestleder i styret i mai 2013, har fakturert advokattjenester for TNOK 20 i 2013 (2012: TNOK 78).
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NOTE  15
   VARIGE DRIFTSMIDLER

(NOK 1 000)       2013    2012

SPESIFIKASJON AV BOKFØRT VERDI
Anskaffelseskost inngående balanse 856 856
Avgang anskaffelseskost -856 0
Anskaffelseskost utgående balanse 0 856

Akkumulerte avskrivninger inngående balanse -644 -494
Akkumulerte avskrivninger solgte driftsmidler 769 0
Årets avskrivninger -125 -150
Akkumulerte avskrivninger utgående balanse 0 -644

Sum bokført verdi 0 213

Varige driftsmidler består av biler som avskrives over fem år.

NOTE  16
   KORTSIKTIG MELLOMVÆRENDE MED FORETAK I SAMME KONSERN

(NOK 1 000) 2013     2012

POSTEN BESTÅR AV:
Fordring på datterselskapet BWG Homes AB 103 731 109 275
Fordring på datterselskapet Block Watne AS 1) 721 552 373 693
Fordring på datterselskapet Hetlandhus AS 1) -8 433 -6 412
Fordring på datterselskapet Boligbygg Prosjekt AS 1) -247 0
Sum kortsiktige fordringer på konsernselskaper 816 573 476 556

1) Her inngår konsernbidrag for regnskapsåret 2013 og 2012, se note 7.

NOTE  17
   BANKINNSKUDD OG KONTANTER

Her inngår skattetrekksmidler som er bundne midler med TNOK 999 i 2013 og TNOK 502 i 2012. I tillegg har BWG Homes ASA ubenyttede 
kassekredittrammer på TNOK 17 102  i 2013 og  TNOK 4 248 i 2012.
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NOTE  18
   EGENKAPITAL

   ANNEN 
   INNSKUTT ANNEN SUM 
(NOK 1 000) AKSJEKAPITAL OVERKURS EGENKAPITAL EGENKAPITAL EGENKAPITAL

Egenkapital per 31. desember 2011 98 276 529 837 1 000 000 356 482 1 984 595

Rettet emisjon 34 783 365 217   400 000
Reparasjonsemisjon 3 062 32 160   35 222
Emisjonskostnader  -8 842   -8 842
Årets resultat    -266 349 -266 349

Egenkapital per 31. desember 2012 136 121 918 372 1 000 000 90 133 2 144 627

Årets resultat etter utbytte    47 223 47 223

Egenkapital per 31. desember 2013 136 121 918 372 1 000 000 137 356 2 191 851

AKSJEN OG PÅLYDENDE
Per 31. desember 2013 besto registrert aksjekapital av 136 121 433  ordinære aksjer. Aksjenes pålydende er NOK 1. Innehaverne av aksjene er 
berettiget til å motta besluttet utbytte og har en stemme per aksje på selskapets generalforsamling. Alle aksjer gir like rettigheter for aksjeeierne.

UTBYTTE
Styret vil fremme forslag for generalforsamlingen om utbetaling av et utbytte for regnskapsåret 2013 på NOK 0,25 per aksje. Totalt vil utbytte 
da utgjøre NOK 34 millioner. 

STYREFULLMAKT TIL Å ØKE AKSJEKAPITALEN
Styret har fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntill NOK 13,6 millioner ved utstedelse av inntil 13 600 000 aksjer (tilsvarende 
10 prosent av aksjekapitalen) hver pålydene NOK 1,-. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger. Fullmakten gjelder frem til 
ordinær generalforsamling i 2014. 

OVERSIKT OVER ANTALL AKSJER OG AKSJONÆRER
Det vises til note 26 for konsernet for nærmere informasjon om dette.

NOTE  19
   ANTALL AKSJER OG AKSJONÆRER

Informasjon om de 20 største aksjonærene, antall aksjer og eierandel fremgår av note 26 og note 38 i konsernregnskapet.
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NOTE  20
   LANGSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD

(NOK 1 000)       2013    2012

POSTEN BESTÅR AV: 
Obligasjonslån, forfall 2015 300 000 300 000
Obligasjonslån, forfall 2016 350 000 350 000
Obligasjonslån, forfall 2018 350 000 0
Amortiserte lånekostnader -15 085 -15 761
Sum langsiktig rentebærende gjeld 984 916 634 239

USIKRET OBLIGASJONSLÅN MED UTLØP 2015
BWG Homes ASA gjennomførte i februar 2012 plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 300 millioner med forfallsdato mars 2015. 
Obligasjonen har en løpende rentekostnad som er NIBOR pluss 450 basispunkter. Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet er i sin helhet 
benyttet til å nedbetale deler av den langsiktige gjelden hos Nordea.

USIKRET OBLIGASJONSLÅN MED UTLØP 2016
BWG Homes ASA gjennomførte i desember 2012 plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 350 millioner med forfallsdato desember 
2016. Obligasjonen har en løpende rentekostnad som er NIBOR pluss 425 basispunkter. Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet er i sin helhet 
benyttet til å nedbetale deler av den langsiktige gjelden hos Nordea.

USIKRET OBLIGASJONSLÅN MED UTLØP 2018
BWG Homes ASA gjennomførte i november 2013 plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 350 millioner med forfallsdato november 
2018. Obligasjonen har en løpende rentekostnad som er NIBOR pluss 380 basispunkter. Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet ble benyttet 
til å refinansiere gjeld.

COVENANTSKRAV
Av låneavtale for obligasjonslånene fremgår krav om at konsernet til enhver tid skal ha en egenkapitalandel på minimum 30 prosent.

NOTE  21
   KORTSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD

Beløpet i sin helhet gjelder trekk på kassekreditt. I 2013 utgjorde dette TNOK 82 898 og i 2012 TNOK 95 752.

NOTE  22
   RENTESIKRING OG FINANSIELL RISIKO

     RENTESATS/ MARKEDSV. MARKEDSV. 
PRODUKT HANDELSDATO HOVEDSTOL START DATO FORFALLSDATO MARGIN 31.12.2013 31.12.2012

Renteswap 10.12.2012 250 000 TNOK 12.12.2012 12.16.2016 3,315% -10 030 -11 451
Cap 1) 17.09.2008 250 000 TNOK 02.01.2009 02.01.2014 6,50% 0 0
Sum markedsverdi 31. desember      -10 030 -11 451

1) BWG Homes ASA har inngått en rentesikringsavtale på TNOK 250 000 (Cap) med et tak på 6,5 prosent knyttet til 1 måneds NIBOR. Bakgrunnen for dette kjøpet er  
at datterselskapet Block Watne AS i sin tid ønsket å tilby enkelte av sine kunder en rentegaranti på tilsvarende betingelser.

     VEKSLINGS MARKEDSV. 
PRODUKT HANDELSDATO HOVEDSTOL START DATO FORFALLSDATO KURS 31.12.2013 

Valutasikring Nordea 23.08.2013 215 146 TSEK 23.08.2013 27.08.2014 0,9296 -3 976
Valutasikring Danske Bank 23.08.2013 107 689 TSEK 23.08.2013 27.08.2014 0,9286 -3 349
Sum markedsverdi 31. desember      -7 325

De ovennevnte finansielle kontraktene er ikke balanseført i morselskapets regnskap.

Markedsverdi er bekreftet av finansinstitusjonen som er avtalemotpart.

FINANSIELL RISIKO
Det vises til årsberetningen og note 20 for konsernet hvor finansiell risiko er omtalt.

(NOK 1 000)       2013    2012

SPESIFIKASJON AV NETTO RENTEBÆRENDE GJELD 1): 
Rentebærende langsiktig gjeld  984 916 634 239
Rentebærende kortsiktig gjeld  82 898 95 752
Likvide midler -44 081 -81 040
Sum netto rentebærende gjeld 1 023 733 648 951

1)  Det vises til note 20 for ytterligere informasjon.
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NOTE  23
   SKATTETREKK OG OFFENTLIGE AVGIFTER

(NOK 1 000)       2013    2012

POSTEN BESTÅR AV: 
Skattetrekk   896 417
Arbeidsgiveravgift 483 262
Merverdiavgift 73 0
Sum skyldig skattetrekk og offentlige avgifter 1 452 679

NOTE  24
   ANNEN KORTSIKTIG GJELD

(NOK 1 000)       2013    2012

POSTEN BESTÅR AV: 
Påløpte lønninger, feriepenger mv. 5 575 1 839
Påløpte kostnader 5 968 6 274
Annen kortsiktig gjeld 0 1 649
Sum annen kortsiktig gjeld 11 542 9 761

NOTE  25
   PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR

Ingen av selskapets eiendeler er pantsatt etter refinansiering i 2012.    

(NOK 1 000) 2013     2012

SELSKAPET HAR GITT SIKKERHETSSTILLELSER SOM FØLGER:
Selvskyldnerkausjon til Nordea for Block Watne AS’ lån i Nordea (TNOK 150 000 per 31.12.2013) 150 000 200 000
Sikkerhetsstillelse for garantier gitt av kredittforsikringsselskap til Block Watne AS 400 000 450 000
Andre morselskapsgarantier gitt i forhold til leieavtaler, løpende prosjekter i Norge og Sverige osv. 20 062 5 184

BWG Homes ASA har til långivere i BRF-prosjekter i Sverige innestått for at selskapet vil sikre datterselskaper i Sverige finansiell evne til å overholde 
eventuelle pliktige tilbakekjøp av ferdige usolgte enheter i BRF-prosjekter. Slike tilbakekjøp kan bare bli aktuelle senest 6 måneder etter at det 
enkelte prosjekt er ferdigstilt.    
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Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef har i dag behandlet og godkjent 
årsberetning og årsregnskap for BWG Homes ASA, konsern  
og morselskap, for kalenderåret 2013 og per 31. desember 
2013 (årsrapporten 2013).

Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med de EU- godkjente 
IFRS standarder og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt 
de ytterligere opplysningskrav som følger av regnskaps-
loven og som skal anvendes per 31. desember 2013. 
Årsregnskapet for morselskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge gjeldende 
per 31. desember 2013.

Det er vår oppfatning at årsregnskapet 2013 for konsernet 
og mor selskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldende 
regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet 
gir et rettvisende bilde av konsernets og morselskapets 
eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet 
per 31. desember 2013.

Videre er det vår oppfatning at årsberetningen for konsernet 
og morselskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen, 
resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet, herunder 
de mest sentrale risikofaktorer som konsernet og morselskapet 
står overfor.

OLE FEET
Konsernsjef

OSLO, 3. APRIL 2014
Styret og konsernsjef i BWG Homes ASA

DANIEL K. SIRAJ
Nestleder

ROAR ENGELAND
Styreleder

CHARLOTTE AXELSSON
Styremedlem

HEGE BØMARK
Styremedlem

TORE MORTEN RANDEN
Ansattes representant

LARS ØRJAN REINHOLDSSON
Ansattes representant

MAGNE STAALSTRØM
Ansattes representant

LARS NILSEN
Styremedlem
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Eierstyring og selskapsledelse i BWG Homes ASA

Hovedprinsippene for eierstyring 
og selskapsledelse i BWG Homes 
bygger på følgende: 

 BWG Homes skal føre en åpen, 
pålitelig og relevant kommu-
nikasjon med omverdenen om 
virksomheten og om 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 aksjeeiere skal behandles 
likt.

Styrets redegjørelse for styring 
og kontroll følger regnskapsloven 
§ 3–3b «Redegjørelse om fore-
taksstyring» og Oslo Børs’ krav 
om å følge eller forklare avvik fra 
«Norsk anbefaling for eierstyring 
og selskapsledelse». Anbefalingen 
finnes på nues.no. Styrets rede-
gjørelse inngår i årsrapporten og 
gjelder for regnskapsåret 2013. 
Redegjørelsen er også tilgjengelig 
på bwghomes.no.

01

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING 
OG SELSKAPSLEDELSE
Etterlevelse
Retningslinjer for eierstyring og 
selskapsledelse i BWG Homes 
følger “Norsk anbefaling for eier-
styring og selskapsledelse” av 
23. oktober 2012. Etterlevelsen 
av de vedtatte retningslinjene 
skal styrke tilliten til selskapet og 
bidra til verdiskaping over tid.

Etterlevelse og eventuelle avvik 
omtales for de enkelte punktene 
i anbefalingen. Styrets rede-
gjørelse har først vært behandlet 
i revisjonsutvalget og deretter 
vedtatt i styremøte 3. april 2014. 

I tråd med anbefalingen er det 
utarbeidet instrukser og ret-
ningslinjer for styret, revisjons-
utvalget, konsernsjefen, styrets 
forhold til revisor, valgkomiteen 
og IR-arbeid samt retningslinjer 
for etikk og samfunnsansvar. 
Styret gjennomgår årlig de 
vedtatte instrukser og retnings-
linjer, og evaluerer etterlevelsen 
av disse. 

Verdigrunnlag og etiske 
 retningslinjer
BWG Homes’ formål med etiske 
retningslinjer er å etablere en 
sunn bedriftskultur hvor ansatte 
etterlever standarder for god 
forretningsskikk og ivaretar 
et felles ansvar for selskapets 
omdømme og samfunnsansvar. 
Retningslinjene skal sikre at sel-
skapet driver sin virksomhet på 
en etisk forsvarlig måte, og skal 
også være et verktøy for utøvelse 
av verdibasert ledelse og medar-
beiderskap. Verdigrunnlaget er 
også nedfelt i datterselskapenes 
interne verdiprosesser. 

De etiske retningslinjene er 
tilgjengelig på bwghomes.no.

Samfunnsansvar
BWG Homes bygger sine ret-
ningslinjer for samfunnsansvar 
på de grunnleggende prin-
sippene i FNs Global Compact 
som har som sitt formål å sikre 
menneskerettig heter, arbeids-
livsstandarder, miljø og anti-
korrupsjon. Retningslinjene for 
samfunnsansvar er tilgjengelig 
på bwghomes.no.

BWG Homes ønsker å være en 
ansvarlig samfunnsaktør både 
som ledende boligbygger i sine 
markeder, som premissgiver i 
bransjen og som arbeidsgiver. 
Samfunnsansvaret berører 
egne aktiviteter og de deler av 
verdikjeden hvor BWG Homes 
har betydelig innflytelse, og 
som samlet påvirker mennesker, 
samfunn og miljø. Utøvelse av 
samfunnsansvaret har også 
betydning for BWG Homes’ om-
dømme; i forholdet til aksjeeiere 
og finansmarkedet, kunder, 
ansatte, myndigheter og øvrige 
interessenter. 

BWG Homes skal løpende vurdere 
de samfunnsmessige konse-
kvenser av sin virksomhet, og 
iverksette forbedringer og tiltak 
der det er nødvendig. 

Nærmere omtale av selskapets 
utøvelse av samfunnsansvar 
er gitt i årsrapportens side 15. 
Omtalen følger regnskapsloven 
§ 3–3c. Arbeidsmiljø, HMS, like-
stilling, relevant likebehandling, 

energi og ytre miljø er også  
nærmere omtalt i årsrapporten. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

02

VIRKSOMHET
BWG Homes’ virksomhetsom-
råde 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. Vedtektene i sin helhet 
er gjengitt på side 73, og er også 
tilgjengelig på bwghomes.no. 

Styret fastsetter årlig strategi 
og målsatte ambisjoner for BWG 
Homes’ virksomhet. BWG Homes’ 
kjernevirksomhet er å bygge 
kvalitetsboliger til fornuftig pris 
- i hovedsak gjennom å utvikle 
attraktive boligprosjekter i egen 
regi. Lønnsomhet og kvalitet i 
produksjon og utvikling av bo-
ligprosjekter har prioritet frem-
for kortsiktig topplinjevekst. 
Hovedpunktene i strategien 
omtales i årsrapporten og på 
bwghomes.no. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

03

SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE
Egenkapital
BWG Homes skal opprettholde 
en egenkapital som er fors varlig 
i forhold til selskapets formål, 
strategi og risikoprofil. BWG 
Homes’ egenkapital per 31. 
desember 2013 var NOK 2 560 
millioner, tilsvarende en egen-
kapitalandel på 41,4 prosent. 
Styret vurderer dette som
tilfredsstillende.
 
Kapitalforhøyelser og  
styrefullmakter
Styret vil kun foreslå kapitalfor-
høyelser som ivaretar aksje-
eierfellesskapets langsiktige 
interesser. Styrefullmakter til 
å gjennomføre kapitalforhøy-
elser gjelder innenfor perioden 
frem til neste generalforsam-
ling. Som hovedregel er slike 
fullmakter knyttet til definerte 
formål og med fortrinnsrett for 

eksisterende aksjeeiere. Dersom 
styret vedtar kapitalforhøyel-
se med fravik av eksisterende 
aksjeeiere fortrinnsrett, vil styret 
begrunne fravik av fortrinnsrett i 
børsmeldingen som offentliggjør 
kapitalforhøyelsen. 

Det ble gjennomført kapital-
forhøyelser i 2006, 2007, 2009 
og 2012. Selskapets aksjekapital 
er NOK 136 121 433 fordelt på  
136 121 433 aksjer. 

Styret har per 31. desember 2013 
én fullmakt, og denne løper frem 
til generalforsamlingen i 2014.  
I generalforsamling 24. mai 2013 
fikk styret fullmakt til å øke 
selskapets aksjekapital med inntil 
NOK 13,6 millioner (tilsvarende 10 
prosent av aksjekapitalen). Full-
makten omfatter kapitalforhøyel-
se mot innskudd i penger og som 
vederlag ved erverv av aksjer i an-
dre selskaper, herunder også ved 
fusjon i henhold til allmennaksje-
loven §13–5. Fullmakten gir styret 
adgang til å fravike aksjeeiernes 
fortrinnsrett. Fullmakten er ikke 
benyttet i 2013.

Utbytte
Styret har vedtatt en utbytte-
politikk som grunnlag for ut-
bytte forslag som fremmes for 
generalforsamlingen.

BWG Homes søker å gi sine aksje-
eiere et årlig utbytte. Utbytte 
skal foreslås dersom det etter 
styrets vurdering ikke negativt 
påvirker BWG Homes’ fremtidige 
vekstambisjoner eller kapital-
struktur. 

Det ble utbetalt utbytte for 
regn   skapsårene 2006 (NOK 
2,50/aksje), 2007 (NOK 2,00/
aksje) og 2010 (NOK 0,90/aksje). 
Konsernets utbyttepolitikk og 
utbetalt utbytte for tidligere 
regnskapsår omtales også på 
bwghomes.no. 

For regnskapsåret 2013 er  
det foreslått et utbytte på  
NOK 0,25/aksje, i alt NOK 34 
millioner. Styrets forslag til 
utbytteutbetaling er nærmere 
omtalt i årsrapporten.

Avvik fra anbefalingen: Ingen



04

LIKEBEHANDLING AV AKSJE-
EIERE OG TRANSAKSJONER MED 
NÆRSTÅENDE
Likebehandling
BWG Homes har én aksjeklasse. 
Vedtektene inneholder ingen 
begrensninger med hensyn til 
stemmerett. Alle aksjer er følge-
lig likestilte, også med hensyn til 
stemmerett. Alle aksjeeiere skal 
behandles likt.

Eksisterende aksjeeiere vil som 
hovedregel ha fortrinnsrett ved 
kapitalforhøyelser, men denne 
fortrinnsretten kan fravikes av 
generalforsamlingen i henhold 
til allmennaksjeloven §10–5. 
Styret kan foreslå for general-
forsamlingen å fravike eksis-
terende aksjeeieres fortrinnsrett 
når særlige grunner tilsier dette. 
Styrets begrunnede forslag 
om fravik av fortrinnsrett skal 
fremgå av saksdokumenter som 
følger innkalling til generalfor-
samling. 

Transaksjoner med nærstående
Styrets medlemmer og ledende 
ansatte skal underrette styret 
hvis de direkte eller indirekte har 
en vesentlig interesse i en trans-
aksjon eller avtale som inngås  
av selskapet.

For transaksjoner mellom selska-
pet og nærstående (aksjeeiere, 
styret og ledende ansatte samt 
virksomheter som disse kontrol-
lerer) hvor vederlaget overstiger 
1/20 av aksjekapitalen, vil styret 
innhente en uavhengig verdi-
vurdering og gjøre denne kjent 
for aksjeeierne.

Block Watne AS har i 2013 
ferdigstilt opsjonsavtale med 
konsernsjef Ole Feet om kjøp  
av et tomteområde for bolig-
ut vikling. Avtalt kjøpesum er 
minimum NOK 17,5 millioner. 
Ole Feet har ikke deltatt i Block 
Watnes behandling av saken. 
Avtalen er inngått på markeds-
messige vilkår og behandlet i 
styret i BWG Homes ASA. Selv 
om avtalen ikke overstiger   
1/20 av aksjekapitalen, er  
det innhentet en uavhengig 
 verdivurdering. Opsjonen ble 
utøvd 30. januar 2014.

Det er i 2013 ikke gjennomført 
 andre transaksjoner med nær-
stående som krever slik uavhen-
gig verdivurdering. Det vises til 
note 8 i konsernregnskapet   for 

detaljert oversikt over transak-
sjoner med nærstående. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

05

FRI OMSETTELIGHET
Aksjene i BWG Homes er i 
henhold til vedtektene fritt 
omsettelige. BWG Homes ASA er 
notert på Oslo Børs. Det arbeides 
aktivt overfor eksisterende og 
potensielle investorer for å skape 
interesse for og økt kjennskap til 
selskapet. BWG Homes’ ledelse 
holder jevnlig møter med norske 
og internasjonale investorer. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

06

GENERALFORSAMLINGEN
Gjennom generalforsamlingen 
utøver aksjeeierne den høyeste 
myndighet i BWG Homes ASA. 
Generalforsamlingen er åpen 
og tilgjengelig for alle aksje-
eiere.  Ordinær generalforsamling 
holdes hvert år innen 30. juni. 
For 2014 er generalforsamlingen 
fastsatt til 22. mai. 

Rett til å kalle inn til general-
forsamling

 Tidspunkt for generalforsam-
lingen offentliggjøres som 
børsmelding og på selskapets 
nettside (finanskalenderen).

 Ekstraordinær generalforsam-
ling kan innkalles av styret 
når som helst. BWG Homes’ 
revisor eller aksjeeiere som 
representerer minst fem pro-
sent av aksjekapitalen, kan 
kreve at det innkalles  
til ekstraordinær general-
forsamling. 

Innkalling til generalforsamling
 Innkalling til generalforsamling 

skal skje skriftlig til alle aksje-
eiere med kjent adresse senest 
21 dager før generalforsam-
lingen avholdes. 

 Innkalling, saksdokumenter, 
forslag til vedtak, revisjons-
utvalgets uttalelse om valg 
av revisor, valgkomiteens 
begrunnede innstilling samt 
påmeldings- og fullmakts-
skjema gjøres tilgjengelig for 
aksjeeierne på selskapets 
nettside og som børsmelding 
senest 21 dager før general-
forsamling avholdes. 

 En aksjeeier kan likevel ved 
henvendelse til selskapet 
kreve å få tilsendt dokumenter 

som gjelder saker som skal 
behandles på generalforsam-
lingen. Dette er fastsatt i 
selskapets vedtekter. 

 Saksdokumentene skal inne-
holde all nødvendig dokumen-
tasjon slik at aksjeeierne kan 
ta stilling til alle saker som 
skal behandles.

 I innkallingen angis det prose-
dyre for å møte ved fullmektig, 
bruk av fullmaktsskjema, samt 
selskapets oppnevnte fullmek-
tig på vegne av aksjeeierne. 

 Fullmaktsskjemaet utformes 
slik at det kan stemmes over 
den enkelte sak som skal 
behandles og over den enkelte 
kandidat som skal velges. 

 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 saksdoku-
menter er tilgjengelig. 

 Påmeldingsfristen utløper 
tidligst tre dager før gene-
ralforsamlingen avholdes.

Deltakelse på generalforsamling
 BWG Homes har vedtekts-

festet at retten til å delta og 
stemme på generalforsam-
lingen bare kan utøves når 
ervervet er innført i aksje-
eierregisteret (VPS) senest 
den femte virkedagen før 
generalforsamlingen. 

 Påmelding til generalforsam-
ling skjer skriftlig, per post 
eller e-post. Påmelding kan 
også fylles ut elektronisk på 
selskapets nettside eller via 
VPS Investorservice.

 Aksjeeiere som ikke selv 
kan delta, kan stemme ved 
bruk av fullmakt. Fullmakten 
knyttes til hver enkelt sak som 
behandles. 

BWG Homes har vedtektsfestet 
at styret kan beslutte at aksje- 
 eierne skal gis adgang til å avgi 
skriftlig forhåndsstemme –  
herunder også ved bruk av 
elektronisk kommunikasjon  
– i saker som skal behandles i 
generalforsamlingen. Det skal 
fremgå av innkallingen om det  
er gitt adgang til skriftlig 
stemmegivning før general-
forsamlingen, og hvilke regler 
som er fastsatt for slik 
stemmegivning.

På generalforsamlingen deltar 
styret, valgkomiteens leder og 
revisor, samt konsernsjef og 
finansdirektør.

Gjennomføring av general-
forsamling
Styret legger til rette for at gene-
ralforsamlingen skal være en 
effektiv møteplass for aksjeeiere 
og styret. 

 Styreleder åpner generalfor-
samlingen. 

 Møteleder som er uavhengig 
av styre og ledelse, velges av 
generalforsamlingen. 

 Den ordinære generalforsam-
ling skal godkjenne årsopp-
gjøret og fastsette honorar til 
styrets medlemmer. 

 Generalforsamlingen velger 
valgkomiteens medlemmer 
og deretter ved særskilt valg 
valgkomiteens leder, samt sty-
rets aksjonærvalgte medlem-
mer og deretter ved særskilt 
valg styrets leder og nestleder 
blant disse. Det stemmes over 
hver enkelt kandidat. 

 Konsernsjefen redegjør for 
status i selskapet.

 Utover dette behandler 
generalforsamlingen de saker 
som for øvrig ifølge lov eller 
vedtekter hører inn under 
generalforsamlingen. 

Generalforsamlingsprotokollen 
offentliggjøres som børsmelding, 
og gjøres samtidig tilgjengelig 
på selskapets nettside, normalt 
innen 1 dag etter at generalfor-
samlingen er avholdt. 

Generalforsamling i 2013
Den ordinære generalforsam-
lingen ble avholdt den 24. mai. 
Alle vedtak ble fattet i tråd 
med styrets og valgkomiteens 
innstillinger. 

Samtlige fem aksjonærvalgte 
styremedlemmer var på valg,  
og generalforsamlingen valgte 
Charlotte Axelsson, Hege 
Bømark, Roar Engeland, Lars 
Nilsen og Daniel Kjørberg Siraj 
som styremedlemmer med en 
funksjonstid på to år. General-
forsamlingen valgte deretter, 
i samsvar med Valgkomiteens 
innstilling, Roar Engeland som 
styreleder og Daniel Kjørberg 
Siraj som nestleder. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

07

VALGKOMITÉ
Ordningen med valgkomité er 
fastsatt i selskapets vedtekter, 
og det er utarbeidet retnings-
linjer for valgkomiteens opp-
gaver, sammensetning og kriterier 
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for valgbarhet. Retningslinjene er 
fastsatt av generalforsamlingen, 
og er tilgjengelige på selskapets 
nettside. 

Valgkomiteens sammensetning
Flertallet av valgkomiteens 
medlemmer bør være uavhengig 
av styret og selskapets ledende 
ansatte, og valgkomiteen sam-
mensettes slik at den ivaretar 
aksjeeierfellesskapets interes-
ser. Valgkomiteen består av tre 
medlemmer som alle velges av 
generalforsamlingen for to år av 
gangen. Valgkomiteen innstiller 
selv medlemmer til valgkomiteen. 
Valgkomiteens leder velges av 
generalforsamlingen, og valg-
komiteens honorar fastsettes  
av generalforsamlingen. 

Valgkomiteen som ble valgt av 
generalforsamlingen 24. mai 
2012 med en funksjonstid på 
to år, består av Mimi K. Berdal 
(leder), Carl Henrik Eriksen og Erik 
Gjellestad. Berdal og Gjellestad 
er uavhengige av styret og 
selskapets ledende ansatte, og 
de eier ikke aksjer i selskapet. 
Eriksen er konserndirektør i OBOS 
som er største aksjeeier i BWG 
Homes ASA.

Valgkomiteens oppgaver
 Valgkomiteens oppgaver er å 

foreslå kandidater ved valg av 
styremedlemmer og å gi anbe-
falinger til styrehonorarer. 

 Rapport fra styrets årlige 
egenevaluering behandles av 
valgkomiteen. 

 Valgkomiteen skal redegjøre 
for sitt arbeid og legge frem 
sin begrunnede innstilling til 
generalforsamlingen. 

 Innstillingen skal omfatte 
relevant informasjon om 
kandidatene og vurdering av 
deres faglige kompetanse og 
uavhengighet i forhold til sel-
skapets ledelse og vesentlige 
forretningsforbindelser. Valg-
komiteen bør også forankre 
sin innstilling hos selskapets 
største aksjeeiere. 

 Valgkomiteens begrunnede 
innstilling til generalforsam-
lingen gjøres tilgjengelig 
senest 21 dager før general-
forsamlingen avholdes.

Informasjon om valgkomiteen og 
dets medlemmer er tilgjengelig 
på selskapets nettside. Frister for 
forslag til medlemmer av styre 
og valgkomité gjøres tilgjengelig 
på selskapets nettside. 

Valgkomiteens arbeid i 2013
Valgkomiteens arbeid frem 
til  generalforsamling i 2013 
har vært å innstille fem nye 
styremedlemmer som samlet 
oppfyller kravene til kontinuitet, 
uavhengighet, faglig kompe-
tanse (herunder forutsetninger 
for etablering av revisjonsutvalg) 
og representasjon av begge 
kjønn. Valgkomiteen har hatt 
møter med de største aksjeeierne 
for å forberede sitt forslag til 
kandidater. Valgkomiteens arbeid 
har også vært å anbefale satser 
for styrehonorarer for utbetaling 
i 2013 og 2014. Valgkomiteens 
leder deltok på den ordinære ge-
neralforsamlingen 24. mai 2013. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen
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BEDRIFTSFORSAMLING OG 
STYRET, SAMMENSETNING OG 
UAVHENGIGHET
Etter vedtak i Bedriftsdemokra-
tinemnda 30. august 2006 har 
BWG Homes ikke bedriftsforsam-
ling. Som følge av dette vedtaket 
har styret tre medlemmer med 
varamedlemmer som velges av 
og blant de ansatte i konsernet. 

Valg av styre
 BWG Homes’ styre skal i følge 

vedtektene bestå av fem til 
åtte medlemmer. I henhold til 
avtale godkjent av Bedrifts-
demokratinemda velges tre 
av styremedlemmene med 
personlige varamedlemmer  
av og blant de ansatte. 

 De aksjonærvalgte styremed-
lemmene velges av general-
forsamlingen etter begrunnet 
innstilling fra valgkomiteen. 

 Styrets leder og nestleder  
velges av generalforsamlingen. 
Både aksjonærvalgte og an-
sattevalgte styremedlemmer 
velges for to år av gangen. 

 Godtgjørelse til styret fast settes 
av generalforsamlingen etter 
innstilling fra valgkomiteen.

Informasjon om styremedlem-
mer og kandidater til styret
Fullstendig informasjon om 
kandidater til styret og valg-
komiteen i henhold til valg-
komiteens begrunnede innstil-
ling, inngår i saksdokumentene 
til generalforsamlingen, og gjøres 
også tilgjengelig på selskapets 
nettside.

Styrets sammensetning
Styremedlemmene skal velges  

på grunnlag av BWG Homes’ 
behov for kompetanse, kapasitet 
og evne til å ta balanserte be-
slutninger til beste for aksjeeier-
fellesskapet. Styret i BWG Homes 
består av åtte medlemmer hvor-
av fem er aksjonærvalgte og tre 
er valgt av og blant de ansatte 
i konsernet. To av de fem aksjo-
nærvalgte styremedlemmene er 
kvinner. Selskapets daglige leder 
(konsernsjef) er ikke medlem av 
styret. 

De tre ansattevalgte styremed-
lemmene ble gjenvalgt den 30. 
oktober 2012 med en funksjons-
tid på to år. BWG Homes ASA og 
datterselskapet Block Watne 
AS har de samme ansattevalgte 
styremedlemmer. 

Styremedlemmenes CV omtales 
i årsrapporten, og deres aksjeeie 
er redegjort for i konsernregn-
skapets note 8. Oppdatert CV 
og oversikt over aksjeeie finnes 
også på selskapets nettside.

Styrets kompetanse
De aksjonærvalgte styremed-
lemmene har bred erfaring fra 
boligbransjen i Norge og Sverige, 
eiendomsutvikling, finans og juss i 
tillegg til erfaring fra styrearbeid 
i andre selskaper. De ansatte-
valgte styremedlemmene repre-
senterer både produksjonsleddet 
og funksjonærleddet.

Hele styret deltok høsten 2013 
på «Børskurset for styremed-
lemmer» i regi av Oslo Børs. 
Styret tilfredsstiller derved Oslo 
Børs’kompetansekrav for styre-
medlemmer. Kompetansekravet 
som trådte i kraft 1. juli 2013, 
innebærer at styremedlemmer 
må ha tilfredsstillende kompe-
tanse om reglene som gjelder for 
selskaper notert på Oslo Børs/
Oslo Axess. 

Styrets uavhengighet
Styret skal opptre uavhengig 
av egeninteresser og fungere 
effektivt som et kollegialt organ 
til aksjeeierfellesskapets beste. 
Ingen fra BWG Homes’ daglige 
ledelse er medlem av styret. 
Samtlige av de aksjonærvalgte 
styremedlemmene er uavhen-
gige av BWG Homes’ daglige 
ledelse.

Styrets nestleder frem til 
generalforsamlingen 2013, 
Harald Walther, er advokat med 
egen praksis og har i begrenset 
utstrekning oppdrag også for 

BWG Homes. Hele styret har 
vært informert om slike oppdrag, 
og honorar for oppdragene har 
vært godkjent av styret. Se 
konsernregnskapets note 8 for 
spesifikasjon av honorarer for 
2013. Harald Walther har ingen 
tilknytningsforhold til BWG 
Homes’ vesentlige forretnings-
forbindelser.

Daniel Kjørberg Siraj, styrets 
nestleder fra og med general-
forsamlingen 2013, er konsern-
direktør i OBOS som er største 
aksjeeier i BWG Homes ASA. 

De øvrige aksjonærvalgte styre-
medlemmer er uavhengige av 
BWG Homes’ vesentlige forret-
ningsforbindelser og hovedak-
sjonærer. 

Styrets nestleder fungerer som 
møteleder i de tilfeller der styre-
leder av habilitetsårsaker ikke 
kan eller bør lede styrets arbeid. 
Det har ikke vært behandlet slike 
saker i 2013.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

09

STYRETS ARBEID
Styret skal ivareta aksjeeier-
fellesskapets interesser. 

Styreinstruks
Det er fastsatt instruks for 
styrets ansvar, arbeidsform og 
saksbehandling. Styret har det 
overordnede ansvar for forsvarlig 
organisering og forvaltning av 
BWG Homes og gjennomføring 
av selskapets strategi. Styrets 
oppgaver omfatter også tilsyn 
med selskapets ledelse og 
virksomhet, herunder at det er 
etablert systemer for kontroll og 
risikohåndtering, at selskapets 
egenkapital er på et forsvarlig 
nivå, og at selskapet følger «Norsk 
anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse».

BWG Homes’ ledelse utarbeider 
forslag til strategi, langsiktige 
mål og budsjett. Overordnet 
strategi og budsjett fastsettes 
av styret. Styret ansetter kon-
sernsjef, fastsetter konsernsjefens 
lønn, og etablerer fullmakter og 
arbeidsinstruks. 

Nærmere bestemmelser om 
styrets ansvarsområder og saks-
behandling er omtalt i styrein-
struksen. Fullmaktsstruktur og 
instruksene for styret, konsern-



sjef, datterselskapenes styrer 
og ledelse gjennomgås årlig av 
styret.

Styreleder
Styreleder har ansvar for at 
styrets arbeid gjennomføres på 
en effektiv og korrekt måte i 
henhold til gjeldende lovgivning, 
vedtekter og vedtatte instrukser. 
Styret arbeider etter en årlig plan 
med fastlagte temaer og saker 
for styremøtene. Styresaker 
forberedes av konsernsjef og 
administrasjonen i samråd med 
styrets leder. Styrets nestleder 
fungerer som møteleder i de 
tilfeller der styreleder ikke kan 
eller bør lede styrets arbeid.

Styremedlemmer skal varsle 
styreleder i de tilfeller hvor 
styret behandler saker der styre-
medlemmet kan være part eller 
ha økonomiske interesser.  
Styret har ikke hatt slike saker  
til behandling i 2013.

Møtestruktur
Det avholdes normalt åtte 
styremøter gjennom året. Ved 
behov avholdes ekstraordinære 
styremøter for å behandle saker 
som ikke kan vente til neste 
ordinære styremøte.

Styrets årsplan omfatter i tillegg 
til godkjennelse av strategi, 
kvartalsregnskap, årsregnskap 
og budsjett, en gjennomgang 
av risikoområder, intern kontroll, 
verdigrunnlag samt retningslinjer 
for etikk og samfunnsansvar, 
organisasjonsstruktur og prinsip-
per for eierstyring og selskaps-
ledelse. Styret evaluerer årlig 
selskapets ledelse og organisa-
sjonsstruktur.

Styremøter i 2013
Det ble avholdt 10 styremøter 
i kalenderåret 2013; fire møter 
før generalforsamlingen i mai og 
seks møter etter generalforsam-
lingen. Ett av styremøtene ble 
avholdt som telefonmøte. 

Revisjonsutvalg
Revisjonsutvalget velges av og 
blant styrets medlemmer og har 
samme funksjonstid som de 
aksjonærvalgte styremedlem-
mer. Det er fastsatt instruks for 
revisjonsutvalgets ansvar og 
oppgaver. Revisjonsutvalget skal 
være et saksforberedende organ 
for styret, og skal bidra til ytter-
ligere fokus på god risikostyring, 
finansiell rapportering og opp-
følging av kontrollsystemer. 

Revisjonsutvalget skal overvåke 
revisors uavhengighet. Revisjons-
utvalget skal konsulteres ved 
valg av revisor, og utvalgets 
uttalelse skal følge innstillingen 
til generalforsamlingen. Revi-
sjonsutvalget evaluerer årlig sin 
virksomhet i henhold til mandat 
og arbeidsoppgaver slik det 
fremgår av instruksen.

Per 31. desember 2013 består 
revisjonsutvalget av Hege Bømark 
(leder) og Daniel Kjørberg Siraj 
(medlem). Revisjonsutvalgets 
medlemmer tilfredsstiller kravene 
til uavhengighet og kompetanse 
slik det er fastsatt i allmennaksje-
loven. 

Revisjonsutvalget har avholdt 
fem møter i 2013 i tilknytning 
til kvartalsrapporteringen og 
årsregnskap. Selskapets valgte 
revisor deltar i revisjonsutvalgets 
møter, og selskapets finans-
direktør er revisjonsutvalgets 
sekretær. Revisjonsutvalgets 
leder redegjør for styret om 
revisjonsutvalgets vurderinger 
og anbefalinger. Protokoll fra 
revisjonsutvalgets møter sendes 
til styret.

Kompensasjonsutvalg
Styret har i februar 2014 etablert 
et kompensasjonsutvalg valgt 
av og blant styrets medlemmer. 
Kompensasjonsutvalget består 
av Roar Engeland (leder) og 
 Charlotte Axelsson (medlem). 
De er begge uavhengig av 
virksomheten og daglig ledelse. 
Kompensasjonsutvalget skal 
være et rådgivende organ for 
styret når det gjelder retnings-
linjer for godtgjørelse til ledende 
ansatte. Det vil bli utarbeidet 
instruks for kompensasjonsut-
valgets oppgaver.

Finansiell rapportering
Styret mottar periodisk rapporte-
ring hvor selskapets økonomiske 
og finansielle status kommenteres. 
Selskapets ledelse fremlegger 
og redegjør for kvartalsregnskap 
og årsregnskap. Selskapet følger 
fristene fra Oslo Børs for sin 
kvartalsrapportering.

Styrets egenevaluering
Styret evaluerer årlig sin virk-
somhet, arbeidsform og kompe-
tanse. Oppsummering av styrets 
evaluering formidles til valg-
komiteen. Styret gjennomfører 
også en til svarende evaluering  
av konsernsjefen. 

Styrets egenevaluering og eva-
luering av konsernsjef for 2013 
ble gjennomført i januar 2014. 
Det benyttes ekstern bistand 
for å motta evalueringene og 
sammenstille resultatene slik at 
avsenders anonymitet garanteres. 
Evalueringsresultatene behandles 
av styret og formidles også til 
valgkomiteen. 

Instruks for konsernsjef
Konsernsjef ansettes av styret 
og har rapporteringsplikt overfor 
styret. Lønn og andre ytelser til 
konsernsjefen fastsettes av styret. 
Konsernsjefens myndighet og 
ansvarsområder er nedfelt i  
egen instruks vedtatt av styret. 

Konsernsjefen er ansvarlig for 
BWG Homes’ operative ledelse, 
og skal påse at styrets vedtak 
blir iverksatt. Virksomheten skal 
drives i samsvar med gjeldende 
lover og med høy etisk standard, 
og «Norsk anbefaling for eier-
styring og selskapsledelse» skal 
følges. Konsernsjefen skal videre 
sørge for at det er etablert full-
maktsrammer og kontrollrutiner 
som bidrar til tilfredsstillende in-
tern kontroll med den operative 
virksomheten, og som sikrer at 
det ikke gjøres disposisjoner som 
bryter med konsernets forpliktel-
ser etter gjeldende låneavtaler. 
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. 

Konsernsjefen er styreleder i 
datterselskapene Block Watne 
AS, BWG Homes AB, Hetlandhus 
AS og Kärnhem AB.

Konsernsjefen skal ikke delta i 
behandlingen eller avgjørelse av 
saker som har særlig betydning 
for egen del eller for hans nær-
stående. Det er etablert rutiner 
for godkjennelse av kostnader 
knyttet til konsernsjef.

Lars Nilsen fratrådte som 
konsernsjef i mai 2013 og ble 
valgt inn i styret av general-
forsamlingen. Ole Feet tiltrådte 
som ny konsernsjef fra samme 
tidspunkt. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen
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RISIKOSTYRING OG INTERN 
KONTROLL
Styrets ansvar og formål
Det tillegger styret å påse at 
selskapet har god intern kontroll 
og systemer for risikostyring. 
Styret får periodisk rapporte-
ring som omfatter operasjonell 
status samt ledelsens vurdering 
av risikoer av betydning og 
håndtering av disse. I styrets 
årsplan inngår gjennomgang 
av selskapets risiko områder og 
interne kontrollsystemer, samt 
verdigrunnlag og retningslinjer 
for etikk og samfunnsansvar. 

Ethvert brudd på retningslinjer 
for etikk og samfunnsansvar skal 
meldes umiddelbart til adminis-
trerende direktør i det aktuelle 
datterselskap eller eventuelt til 
styreleder for datterselskapet. 
Alle vesentlige brudd på retnings-
linjene skal også innrapporteres 
til styret for BWG Homes ASA. 
Ansatte skal også ha mulighet 
til å varsle om kritikkverdige 
forhold til et eget Varslingsutvalg 
iht. etablert varslingsrutine.

DELTAGELSE I STYREMØTER 2013
 antall antall aksjer 
styremedlem møter per 31.12.2013

Roar Engeland 1 6 / 6 0

Daniel Kjørberg Siraj 9 / 10 0

Charlotte Axelsson 1 5 / 6 5 000

Hege Bømark 9 / 10 0

Lars Nilsen 1 5 / 6 3 179 092

Tore Morten Randen 9 / 10 200

Lars Ørjan Reinholdsson 10 / 10 0

Magne Staalstrøm 10 / 10 400
1) Nye styremedlemmer fra og med generalforsamlingen 24. mai 2013
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Revisjonsutvalget har jevnlig 
gjennomgang av selskapets risi-
koområder og kontrollsystemer. 
Revisor skal minst en gang i året 
gjennomgå BWG Homes’ interne 
kontrollsystemer med styret, 
herunder identifiserbare svak-
heter og forslag til forbedringer. 

Konsernsjefens ansvar
Konsernsjefen følger opp at risiko-
styring og internkontroll utøves i 
henhold til etablerte retningslinjer. 
De operative datterselskapene har 
formaliserte beslutningsprosesser 
for kjøp av tomteområder, igang-
setting av salg og bygging. Det er 
også implementert fullmakts- og 
attestasjonsinstrukser med ram-
mer for å inngå avtaler og god-
kjenne utbetalinger. Alle ansatte 
har retningslinjer for hvor langt 
deres egen myndighet rekker, 
og hva som er neste instans for 
beslutning eller godkjenninger. 
Virksomheten i datterselskapene 
er ISO-sertifisert med kvalitets-
systemer som dokumenterer 
prosesser og rutiner. 

Planlegging, styring, gjennom-
føring og økonomisk oppfølging 
av byggeprosesser, produksjons-
prosesser og prosjekter er 
integrert i BWG Homes’ for ret-
ningsdrift. Byggeprosjektene rap-
porteres systematisk  til operativ 
ledelse for datterselskapene.

Hovedelementene i selskapets 
risikoområder og interne kon troll - 
systemer omtales særskilt i års- 
rapporten. Se også konsernregnska-
pets note 20 om “Finansiell risiko”. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen
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GODTGJØRELSE TIL STYRET
Generalforsamlingen fastsetter 
honorar til styrets medlemmer 
etter innstilling fra valgkomi-
teen. Godtgjørelsen til styret er 
ikke resultatavhengig, og det 
utstedes ikke opsjoner til styre-
medlemmene. De aksjonærvalgte 
styremedlemmene har ikke 
avtale om pensjonsordning eller 
etterlønn fra selskapet. 

Ingen av de aksjonærvalgte styre-
medlemmene har oppgaver for 
selskapet utover styrevervet. 

Generalforsamling avholdt 24. 
mai 2013, fastsatte honorarer 
til styret. Styrets medlemmer i 
Revisjonsutvalget mottar sær-
skilt honorar for dette arbeidet. 

For godtgjørelse til det enkelte 
styremedlem, se konsernregn-
skapets note 8 for spesifikasjon 
av honorarer for 2013.

Avvik fra anbefalingen: Ingen
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GODTGJØRELSE TIL LEDENDE 
ANSATTE
Retningslinjer
I samsvar med allmennaksjeloven 
§6–16a utarbeider styret en er-
klæring om fastsettelse av lønn 
og annen godtgjørelse for ledende 
ansatte. Erklæringen fremlegges 
for generalforsamlingen, og det 
avholdes en rådgivende avstem-
ning om erklæringen.

Belønningssystemet
Belønningssystemet for ledende 
ansatte omfatter basislønn, 
bonusordning, pensjonsordning, 
etterlønnsordning og ytelser som 
firmabilordning, aviser, telefon 
og lignende. Konsernsjefens 
lønnsbetingelser fastsettes av 
styret. Lønnsbetingelser for øvrige 
ledende ansatte besluttes av 
konsernsjef. 

Ledende ansatte har individuelle 
avtaler som – på visse vilkår – 
sikrer dem etterlønn utover ordi-
nær oppsigelsestid. Etterlønns-
ordningen er begrenset oppad 
til 12 månedslønner. Det er ikke 
inngått avtaler med ledende 
ansatte som gir dem særskilt 
vederlag ved opphør  eller 
endring av stilling. Lederen for 
konsernets svenske virksomhet 
som av historiske årsaker hadde 
avtale om etterlønnsordning 
på 24 måneder, sluttet ved års-
skiftet. Hans oppsigelse utløste 
ikke etterlønn.

Resultatavhengig godtgjørelse
Ledende ansatte har individuelle 
bonusordninger basert på sel-
skapets resultat og den enkeltes 
prestasjoner. Bonusordningene 
varierer for ulike stillinger, 
men er begrenset oppad til 12 
månedslønner. Styret fastsetter 
bonusordning for konsernsjefen. 
Konsernsjef beslutter bonus-
kriterier for øvrige ledende 
ansatte. Disse bonuskriteriene er 
i hovedsak knyttet til resultat-
oppnåelse innen den enkeltes 
ansvarsområde. Ledende ansatte 
har ikke aksjebasert avlønning 
eller opsjonsordninger. 

BWG Homes har ingen forpliktelse 
til å gi ledende ansatte, styret 

eller andre ansatte overskudds-
deling, aksjebasert avlønning 
eller opsjoner.

Redegjørelse
Selskapets lederlønnspolitikk 
er omtalt i årsberetningen. For 
spesifikasjon av alle elementer av 
ytelser til konsernsjef og øvrige 
ledende ansatte, se konsernregn-
skapets note 8.

Avvik fra anbefalingen: Ingen
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INFORMASJON  
OG KOMMUNIKASJON
Retningslinjer for rapportering 
av finansiell og annen infor-
masjon
Selskapet forplikter seg til å gi 
finansmarkedet presis, relevant 
og konsistent informasjon om 
forhold av betydning for verdset-
telsen av selskapets verdipapirer, 
når BWG Homes er rett kilde for 
slik informasjon. 

BWG Homes’ informasjonspraksis 
skal være basert på åpenhet og lik 
behandling av alle aksjonærer. Sel-
skapet gir aksjonærer, potensielle 
investorer, analytikere og andre in-
teressenter lik og samtidig tilgang 
til ny og kurssensitiv informasjon. 
Det er fastsatt retningslinjer for 
IR-arbeid og finansiell informasjon. 
Retningslinjene er tilgjengelige på 
bwghomes.no. 

BWG Homes’ kommunikasjon 
med finansmarkedet har som 
formål å skape et presist bilde 
av selskapets finansielle stilling, 
sentrale verdidrivere, risikofak-
torer og andre forhold som kan 
påvirke fremtidig verdiskaping. 
Det er definert hvem som er sel-
skapets talspersoner i ulike saker. 
Selskapet har beredskapsplan for 
håndtering av media i saker av 
spesiell karakter.

Selskapet har egne sider på 
bwghomes.no for investorin-
formasjon hvor aksjonærer kan 
finne lik, samtidig og relevant 
informasjon. Nettsiden har 
både norsk og engelsk versjon, 
og all kurssensitiv informasjon 
offentliggjøres både på norsk 
og engelsk. Børsmeldinger, 
pressemeldinger, kvartalsrappor-
ter, presentasjonsmateriale og 
web-cast-sendinger er tilgjenge-
lig på selskapets nettside. 

BWG Homes følger Oslo Børs’ 
anbefaling om rapportering av 

IR-informasjon. BWG Homes 
avviker fra anbefalingens punkt 
2.1 Delårsrapporter da offent-
liggjøring av delårsrapporten 
for 2. kvartal frem til nå har 
skjedd senere enn 45 dager etter 
kvartalets utløp, men normalt 
innen 55 dager etter kvartalets 
utløp. Det har hatt sin årsak i 
praktiske forhold vedrørende 
ferieavvikling. Det vises for øvrig 
til retningslinjene for IR-arbeid. 

Innsideres handel
Selskapet har et regelverk som 
definerer hvem som er innsidere. 
Innsideres handel i BWG-aksjen 
skal alltid godkjennes av klare-
ringsansvarlig før handel foretas, 
og handelen skal meddeles Oslo 
Børs når den er gjennomført. 

Rapporter og meldinger
BWG Homes følger verdipapir-
handelloven når det gjelder 
kvartalsrapportering. Tre av fire 
kvartalsrapporter offentlig gjøres 
senest innen 45 dager etter 
kvartalets utløp. Det arrangeres 
åpne presentasjoner i forbindelse 
med offentliggjøring av kvartals-
rapporter. Kvartalsrapporter 
og -presentasjoner gjøres også 
tilgjengelig på selskapets nettside 
samtidig med utsendelse av børs-
melding. Samtlige kvartalspresen-
tasjoner er også tilgjengelig som 
web-cast-sending samtidig som 
presentasjonene avholdes. 

Fullstendig årsregnskap og 
årsrapport gjøres tilgjengelig 
på selskapets nettside senest 
21 dager før generalforsamling. 
Finanskalenderen gjøres kjent 
for ett år om gangen og er 
tilgjengelig på selskapets nett-
side. Meldinger offentliggjøres 
og distribueres til Oslo Børs og 
samtidig til nasjonale og interna-
sjonale nyhetsbyråer i henhold til 
verdipapirhandelloven §5–12 og 
børsloven. 

Dialog med aksjeeiere og 
finansmarkedet
Konsernsjef og finansdirektør er 
selskapets talspersoner overfor 
finansmarkedet. Det legges stor 
vekt på å være tilgjengelig for 
aksjonærer, finansmarkedet og 
øvrige interessenter. I etterkant 
av kvartalspresentasjoner holdes 
det investorpresentasjoner, 
nasjonalt og internasjonalt. 

Oppdatert oversikt over analy-
tikere som følger selskapet, 
er tilgjengelig på selskapets 
nettside. 



Oversikt over relevant regelverk 
vedrørende regler om flagging, 
selskapsovertakelse og tvangs-
innløsning, samt fritaksmodellen 
og hjemstat er tilgjengelig på 
selskapets nettside. 

Avvik fra anbefalingen: BWG 
Homes har ett avvik fra Oslo 
Børs’ IR-anbefaling i og med at 
delårsrapporten for 2. kvartal har 
blitt offentliggjort senere enn 45 
dager etter kvartalets utløp. 
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SELSKAPSOVERTAKELSE
Det er fastsatt retningslinjer for 
styrets håndtering av eventuelle 
overtagelsestilbud for deler av 
eller hele selskapet. Retnings-
linjene angir hovedprinsipper 
for hvordan styret og adminis-
trasjonen skal opptre i en slik 
situasjon.

Likebehandling og åpenhet
Ved eventuelle overtagelses-
tilbud for deler av eller hele 
selskapet, skal styret påse at 
aksjeeiere blir likebehandlet, og 
at BWG Homes’ virksomhet ikke 
forstyrres unødig. Styret skal 
ikke motarbeide tilbud på BWG 
Homes’ aksjer. 

Vurdering av tilbud
Dersom det fremsettes bud  
på BWG Homes’ aksjer, skal 
styret avgi en uttalelse om sin 
vurdering av budet med en 
anbefaling om hvorvidt aksje  -  
eierne bør akseptere eller ikke. 
Styret skal som hovedregel 
innhente en uavhengig verd i- 
vurdering og gjøre denne kjent 
for aksjeeierne i sin uttalelse. 
Dersom styret ikke finner å 
kunne gi en slik anbefaling, skal 
dette begrunnes. Dersom noen 
styremedlemmer tar forbehold 
om styrets uttalelse, skal dette 
presiseres. Styrets uttalelse vil 
for øvrig følge retningslinjene  
i verdipapir handelloven.

Eventuell avtale med tilbyder 
om å begrense muligheten til 
å fremskaffe andre tilbud på 
BWGs aksjer, bør bare inngås 
når det åpenbart kan begrunnes 
i BWGs og aksjeeiernes felles 
interesser. 

Avhendelse av virksomhet
Avhendelse av vesentlige deler 
av selskapet eller hele selskapets 
virksomhet besluttes av general-
forsamlingen.

Avvik fra anbefalingen: Ingen
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REVISOR
Valg av revisor
Selskapets revisor velges av 
generalforsamlingen. Styrets 
revisjonsutvalg skal konsulteres 
ved valg av revisor, og revisjons-
utvalgets uttalelse skal følge inn-
stillingen til generalforsamlingen. 

Styrets forhold til revisor
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. Det er ved-
tatt 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 selska-
pets ledelse er til stede. Revisjons-
utvalget skal overvåke revisors 
uavhengighet, og revisor skal årlig 
gi styret skriftlig bekreftelse på 
at fastsatte uavhengighetskrav 
oppfylles. Revisor deltar i styre-
møtet som behandler årsregn-
skapet, i  generalforsamlinger  
og i revisjonsutvalgets møter. 

Revisor fremlegger årlig hoved-
trekkene i revisjonsplanen for 
revisjonsutvalget, og gjennom-
går årlig selskapets interne kon-
trollsystemer. Revisor skal gjen-
nomgå eventuelle vesentlige 
endringer i BWG Homes’ regn-
skapsprinsipper, vurderinger av 
vesentlige regnskaps estimater 
og alle vesentlige forhold hvor 
det har vært uenighet mellom 
revisor og selskapets ledelse. 

Styret orienterer generalfor-
samlingen om revisors god t-
gjørelse fordelt på revisjon  
og andre tjenester utover 
revisjon.

Møter med revisor i 2013
Selskapets valgte revisor  
EY AS ved ansvarlig partner 
 Asbjørn Ler har deltatt i styre-
møtet hvor blant annet årsregn-
skap for 2012 ble fastsatt.   
Han har også hatt møte med 
styret uten selskapets ledelse   
til stede. Han deltok på gene-
ralforsamlingen i 2013, samt i 
de fem møtene som Revisjons-
utvalget har avholdt i 2013. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

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 
byggevirksomhet 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 på NOK  
136 121 433 fordelt på 136 121 433  
aksjer hver pålydende kroner 1.

§5 Selskapets styre skal bestå av 5 – 8 
 medlemmer etter generalforsamlingens 
nærmere beslutning. Selskapets styre inklusive 
styrets leder og nestleder velges av general-
forsamlingen med en funksjonstid på to år. 
Selskapets firma tegnes av styrets leder 
og styrets nestleder 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-
for samlingen med en funksjonstid på to år. 
Valg komiteen foreslår kandidater til styret og 
eventuell bedriftsforsamling samt honorar 
for medlemmene av disse organer. Styret kan 
fastsette instruks for valgkomiteen. 

§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.

Dokumenter som gjelder saker som skal 
behandles på generalforsamlingen, kan gjøres 
tilgjengelige på selskapets nettside. Det samme 
gjelder dokumenter som etter loven skal inntas 
i eller vedlegges innkallingen til generalforsam-
lingen. Dersom dokumentene gjøres tilgjen-
gelige på denne måten, skal lovens krav om 
utsendelse til aksjeeiere ikke få anvendelse. 

En aksjeeier kan likevel ved henvendelse til 
selskapet kreve å få tilsendt dokumenter som 
gjelder saker som skal behandles på general-
forsamlingen.

Retten til å delta og stemme på generalfor-
samlingen kan bare utøves når ervervet er 
innført i aksjeeierregisteret (VPS) den femte 
virkedagen før generalforsamlingen.

Styret kan beslutte at aksjeeierne skal gis 
adgang til å avgi skriftlig forhåndsstemme 
– herunder også ved bruk av elektronisk 
kommunikasjon – i saker som skal behandles 
i generalforsamlingen. Det skal fremgå av 
innkallingen om det er gitt adgang til skriftlig 
stemmegivning før generalforsamlingen, og 
hvilke regler som er fastsatt for slik stemme-
givning. 

§8 For øvrig kommer allmennaksjelovens 
bestemmelser til anvendelse.
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BWG HOMES ASA
Postboks 1817 Vika
0123 Oslo
Tlf: 23 24 60 00
E-post: post@bwghomes.no

BLOCK WATNE AS
Postboks 1817 Vika
0123 Oslo
Tlf: 23 24 60 00
E-post: post@blockwatne.no

HETLANDHUS AS
Postboks 1817 Vika
0123 Oslo
Tlf: 22 01 20 00
E-post: post@hetlandhus.no

KÄRNHEM AB
Box 217
SE–351 05 Växjö
Tlf: (+46) 470 79 98 90

BWG HOMES AB
Myresjö
SE–574 85 Vetlanda
Tlf: (+46) 383 963 00
Faks: (+46) 383 914 40

Myresjöhus AB
Myresjö
SE–574 85 Vetlanda
Tlf: (+46) 383 960 00
Faks: (+46) 383 914 40
E-post: kontakt@myresjohus.se

Smålandsvillan AB
Myresjö
SE–574 85 Vetlanda
Tlf: (+46) 382 345 50
Faks: (+46) 383 962 05
E-post: info@smalandsvillan.se

Kontaktinformasjon
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