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Konsernsjefen har ordet

GEIR DRANGSLAND
Konsernsjef

åREt 2009

2009 har vært ett utfordrende år for Byggma konsernet.

Vi tapte penger og det er en ubehagelig situasjon. det er min 
plikt å skape lønnsomhet i konsernet.

For å få til en positiv forandring er det en forutsetning at vi 
er i stand til å identifisere og erkjenne problemene. deretter 
ber jeg lederne for de ulike ansvarsområdene om å utarbeide 
planer for å løse de problemområdene vi har erkjent og iden-
tifisert. den viktigste oppgaven gjenstår. det er å gjennomføre 
forbedringsplanene og bekrefte at man oppnår de mål vi er 
enige om.

Et underliggende element i Byggma er at det er store varia-
sjoner i lønnsomheten i de ulike datterselskapene. det er 
noen selskap som har hatt god og akseptabel lønnsomhet i 
2009. dette gjelder Fibo-trespo, huntonit og Forestia. de 
selskapene som har hatt underskudd i 2009 er først og 
fremst Masonite Beams, Masonite, Uldal og Sasmox.  årsaken 
til problemene i disse datterselskapene er svært ulike.

Uldal og Masonite lider under en betydelig svikt i det 
nordiske byggevaremarkedet. Vi har utarbeidet forbedringspla-
ner ut fra denne erkjennelsen. Masonite Beams har investert 
110 mill kroner i nord-Europas største og mest moderne 
I-bjelke fabrikk. dette er et produkt med mange produktfor-
deler og vi mener dette produktet vil ta markedsandeler på 
bekostning av konkurrerende produkter i årene fremover. 
Imidlertid har installasjonen av ny produksjonslinje båret preg 
av dårlig planlegging og svak ledelse. dette har påført oss 
store tap i 2008 og 2009. I april 2010 er vi imidlertid i gang 
med testing og sertifisering av den nye linjen og vi forventer 
at dette vil forbedre den økonomiske utviklingen i Masonite 
Beams betydelig. Sasmox fikk ikke fornyet sin leiekontrakt i 
Finland og styret fant dermed at det ikke var grunnlag for 
videre drift.

denne nedleggelsen har også påført konsernet et betydelig 
tap i 2009. Selskapet er nå ryddet ut av balansen og selskapet 
vil ikke belaste konsernet økonomisk i betydelig grad i 2010.

Problemene de to siste årene har lært meg mye. For det før-
ste så er vi avhengig av en dyktig ledelse i alle datterselskap. 
Vi har et desentralisert resultatansvar og den lokale ledelsen 
må eie ansvaret for at resultatene nåes i egen virksomhet. Jeg 
har også lært at vi skal gjøre fremtidige investeringsanalyser 
grundig før styret beslutter gjennomføring av nye oppkjøp. Jeg 
mener det er bedre å kjøpe en god virksomhet til en riktig 
pris enn en dårlig virksomhet til en god pris. Selskap med 
dårlig økonomi, dårlig renommé og lav innovasjonstakt er 
krevende å eie. omstillingsprosessene kan koste mer enn de 
smaker.

Byggma har som et ledd i sin strategi at vi skal forvalte og 
utvikle sterke merkevarer fordi dette betyr trygghet og gjen-
kjennelse for våre kunder. dette utløser kjøpsbeslutninger 
som er grunnlaget for vår eksistens. det er da hyggelig at 
Byggma er vinneren i en meget omfattende bransjeanalyse 
som er utført i byggevarebransjen med hensyn på troverdig-
het, merkevarestyrke, punktlighet, innovasjonstakt, evne til 
relasjonsbygging og kvalitet på medarbeiderne. dette er en 
indre systemverdi i Byggma som vi må verne om og videreut-
vikle.
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For better living
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Presentasjon av konsernets

dAttERSElSKAPER

huntonit AS, 100%

huntonit AB, 100%

fibo-trespo AS, 100%

Byggma UK Ltd., 100%

fibo-trespo Eiendom AS, 100%

forestia AS 100%

Scan Lamps AS, 100%

Aneta Belysning AB, 100%

Sasmox oy, 100%

masonite Beams AB, 100%

masonite AB, 100%

Birkeland Eiendom AS, 100%

Uldal AS, Birkeland, 100%

Uldal AS, varhaug, 78%

fabrikkdirektør 
henning chr. Nielsen  

huntonit AS, på folkemunne “Wallboarden", representerer norsk indus-
trireising etter krigen og er en hjørnesteinsbedrift i vennesla. huntonit 
AS er eneste produsent i Norge av harde tre fiberplater.  
Disse bearbeides og selges under merke navnet huntonit. Råvarene til 
industri produksjonen hentes hovedsaklig fra nærområdet og består av 
rund  tømmer, sagspon, hunved og flis. huntonit fabrikken har 206 medar-
beidere og produserer årlig ca. 40.000 tonn harde plater. Det meste av 
produksjonen går til byggevaremarkedet. huntonit produserer funksjo-
nelle, slitesterke og prisgunstige kvalitetsprodukter.

nøKKEltAll 2009 hUntonIt AS
omSEtNING NoK         426,0  mILL.
DRIftSRESULtAt NoK       15,5   mILL.
ANtALL åRSvERK           193

fabrikkdirektør 
torfinn Knutsen

fibo-trespo AS er lokalisert i Lyngdal kommune. Bedriften har 94 med-
arbeidere. De viktigste egen produserte produktene til fibo-trespo AS 
er veggpanel, benkeplater og skjermvegger. I tillegg til egen produksjon 
har fibo-trespo AS en betydelig omsetning av handelsvarer. 

nøKKEltAll 2009 FIBo-tRESPo AS
omSEtNING NoK       311,8 mILL.
DRIftSRESULtAt NoK     21,9  mILL.
ANtALL åRSvERK          93

Byggma ASA 

forestia er et selskap bestående av 3 produksjonsenheter. 
hovedkontoret ligger på Braskereidfoss i hedmark  
og i tillegg har forestia fabrikker ved Kvam og Grubhei med totalt 255 
ansatte. Selskapet leverer møbelplater,  
bygningsplater, konstruksjonsplater og I-bjelker til  
byggemarkedet i Norge, Sverige, Danmark og holland. 

nøKKEltAll 2009 FoREStIA AS
omSEtNING NoK         561,9  mILL.
DRIftSRESULtAt NoK       12,0   mILL.
ANtALL åRSvERK           249

Adm. direktør
Bjarne fluto

managing Director 
Richard Armstrong 

Byggma UK Ltd. har kontor i chesham like utenfor London, selger 
veggpanel som markeds føres under varemerket Respatex. Selskapet 
har en liten og effektiv stab som betjener markedet i Storbritannia. 

nøKKEltAll 2009 ByGGMA UK ltd.
omSEtNING NoK           29,6 mILL.
DRIftSRESULtAt NoK         1,4 mILL.
ANtALL åRSvERK               3

masonite Beams UK 100%
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Uldal AS, varhaug
fabrikksjef tom Bratland

Uldal AS, Birkeland
fabrikksjef Atle Uldal 

Presentasjon av konsernets

dAttERSElSKAPER

Uldal AS er et konsern bestående av 2 selskaper. Konsernet har fabrikk 
og salgskontor på Birkeland, 3 mil nord for Kristiansand samt fabrikk og 
salgs kontor på varhaug, 2,5 mil sør for Sandnes. Uldal AS har 114    
ansatte og leverer vinduer og dører hovedsaklig til det norske         
markedet.

nøKKEltAll 2009 UldAl AS
omSEtNING NoK  140,6  mILL.
DRIftSRESULtAt NoK             -11,2  mILL.
ANtALL åRSvERK    102

Adm. direktør
tore hansen

Scan Lamps AS holder til på Dalane i Kristiansand. Selskapet er enes-
te skandinaviske lisenstaker for Walt Disneylamper. Scan Lamps AS 
har 35 ansatte og er en ledende leverandør av klassisk og moderne  
dekorativ hjembelysning.

nøKKEltAll 2009 SCAn lAMPS AS
omSEtNING NoK  40,9  mILL.
DRIftSRESULtAt NoK   0,6  mILL.
ANtALL åRSvERK    34

Aneta Belysning AB ligger i växjö i Småland – Sverige med produk-
sjonsenhet i mönsterås. Selskapet har også salgskontor i helsinki, 
finland. Aneta Belysning har totalt 30 ansatte og leverer hjembelys-
ning til privatmarkedet på det skandinaviske markedet.

nøKKEltAll 2009 AnEtA BElySnInG AB
omSEtNING NoK  54,6 mILL.
DRIftSRESULtAt NoK -2,7  mILL.
ANtALL åRSvERK    29

masonite Beams AB holder til i leide lokaler hos masonite AB i 
Rundvik 5 mil sør for Umeå i Sverige. Bedriften har 51 ansatte og 
leverer I-bjelker og masonite fleksible Byggsystem (mfB) for flerfami-
liehus til det svenske markedet. 

nøKKEltAll 2009 MASonItE BEAMS AB
omSEtNING NoK   71,1  mILL.
DRIftSRESULtAt NoK -24,4  mILL.
ANtALL åRSvERK     51

vD
Sven Westman

masonite AB ligger i Rundvik 5 mil sør for Umeå i Sverige. Bedriften 
har 70 ansatte og leverer trefiberplater og sutak til byggemarkedet 
og industribedrifter hovedsakelig til det svenske markedet. 

nøKKEltAll 2009 MASonItE AB
omSEtNING NoK    93,2  mILL.
DRIftSRESULtAt NoK   -7,8  mILL.
ANtALL åRSvERK     69
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Byggma konsernet eier og disponerer i dag over 160.000 m2 

bygningsmasse og ekspanderer stadig. Bygninger og anlegg  
er således en betydelig del av Byggmas eiendeler. Det forplikter 
å eie, og vi stiller høye krav til oss selv på hvordan byggene blir 
forvaltet – både for å ta vare på den verdien bygningene innehar, 
og for at de skal holde en topp vedlikeholdsmessig standard. 
for å ivareta disse store verdiene vil Byggma-konsernet ha et 
sterkt fokus på sine eiendommer – i dag og i fremtiden.

FIBo-tRESPo EIEndoM AS
PRoDUKSJoNSLoKALER: 7.020 m2 

LAGERKAPASItEt: 4.829 m2

KoNtoRAREALER: 1.600 m2

tomtEAREAL - EIEt: 39.379 m2

GULvfLAtE: 13.449 m2

ByGGEåR: 2007

KommUNE: Lyngdal kommune

BIRKElAnd EIEndoM AS
PRoDUKSJoNSLoKALER: 4.930 m2  

LAGERKAPASItEt: 2.662 m2 

KoNtoRAREALER: 460 m2

tomtEAREAL - EIEt: 15.100 m2

GULvfLAtE: 8.052 m2

ByGGEåR: 1967–1991  

KommUNE: Birkenes kommune

hUntonIt AS
PRoDUKSJoNSLoKALER: 19.664 m2  

LAGERKAPASItEt:  8.100 m2 

KoNtoRAREALER:  1.430 m2

tomtEAREAL - EIEt:  78.112 m2

GULvfLAtE:  30.171 m2

ByGGEåR: 1948–1988 

KommUNE:  vennesla kommune

Byggma Konsernbalanse pr. 31.12.09

EGENKAPItAL oG GJELDEIENDELER

tomter, bygninger 

og anlegg

491 mill. kr

øvrige anleggsmidler

413 mill. kr

omløpsmidler

460 mill. kr

Egenkapital

375 mill. kr

Rentebærende gjeld

547 mill. kr

Rentefri gjeld

442 mill. kr

Presentasjon av Byggmas

EIEndoMMER
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AnEtA BElySnInG AB
LAGERKAPASItEt: 6.428 m2 

KoNtoRAREALER: 1.050 m2

tomtEAREAL - EIEt: 27.400 m2

GULvfLAtE: 7.478 m2

ByGGEåR: 1970 – påbygg 1979  
KommUNE: växjö, Sverige

MASonItE AB
PRoDUKSJoNSLoKALER 34.799 m2

LAGERKAPASItEt: 15.107 m2 

KoNtoRAREALER: 350 m2

tomtEAREAL - EIEt: 199.235 m2

GULvfLAtE: 50.256 m2

ByGGEåR: 1929–2001 og 2008 

KommUNE: Nordmaling, Sverige

FoREStIA AS 
BRASKEREIdFoSS
PRoDUKSJoNSLoKALER: 21.079 m2  

LAGERKAPASItEt: 18.355 m2 

KoNtoRAREALER: 3.961 m2

tomtEAREAL - EIEt: 327.912 m2

GULvfLAtE: 43.395 m2

ByGGEåR: 1969–1987 og 1997 

KommUNE: våler kommune

FoREStIA AS
KVAM
PRoDUKSJoNSLoKALER: 7.205 m2  

LAGERKAPASItEt: 1.714 m2 

KoNtoRAREALER: 207 m2

tomtEAREAL - EIEt: 32.728 m2

GULvfLAtE: 9.126 m2

ByGGEåR: 1967  

KommUNE: Nord-fron kommune
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Alle tall i noK 1000 
FInAnSIEllE hoVEdtAll
Finansielle hovedtall
Alle tall i NOK 1000

IFRS 
2009

IFRS 
2008

IFRS 
2007

IFRS 
2006

IFRS 
2005

IFRS 
2004

NGAAP 
2003

Resultat:
Omsetning Huntonit produkter 393 610 419 292 393 123 343 643 323 479 274 800 210 507
Omsetning Sasmox produkter 21 799 47 332 46 279 48 997 52 515 52 227 49 075
Omsetning Fibo-Trespo produkter 312 367 279 641 218 133 207 283 181 928 182 950 168 354
Omsetning Belysning produkter 85 447 79 326 88 589 93 244 96 374 33 652 30 343
Omsetning Uldal produkter 138 434 180 229 199 523 163 085 145 472 87 162 0
Omsetning Forestia produkter 554 393 643 690 712 062 544 418 0 0 0
Omsetning Masonite produkter 83 731 105 872 119 065 44 041 0 0 0
Omsetning Masonite Beams 39 024 72 270 86 646 38 195 0 0 0
Omsetning Konsern 1 628 807 1 827 651 1 863 420 1 482 904 799 768 630 791 458 279

EBITDA 69 537 55 269 144 269 362 029 66 506 50 875 32 979
Driftsresultat -8 985 -6 987 93 821 322 181 47 335 31 842 20 356
Resultat før skatter -27 876 -59 577 74 030 302 922 43 340 47 889 17 286
Skattekostnad 7 069 12 784 22 904 80 154 10 854 13 365 6 117
Årsresultat -20 806 -46 793 51 126 222 769 32 487 34 524 11 170
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 78 522 61 594 49 247 37 848 17 854 16 658 10 548
Avskrivninger goodwill 0 662 1 201 2 000 1 317 2 375 2 075
Selvfinansiering 57 716 15 463 101 574 262 617 51 658 53 557 23 793

Definisjoner Årets investeringer i varige driftsmidler 44 079 102 854 121 790 131 065 28 939 13 135 9 937
EBITDA: Selvfinansieringsgrad 131 % 15 % 83 % 200 % 179 % 408 % 239 %
Driftsresultat +
avskrivninger Lønnsomhet:

Netto driftsmargin -0,6 % -0,4 % 5,0 % 21,7 % 5,9 % 5,0 % 4,4 %
Selvfinansiering: Netto fortjenestemargin -1,3 % -2,6 % 2,7 % 15,0 % 4,1 % 5,5 % 2,4 %
Årsresultat + Totalrentabilitet 0,0 % -0,7 % 7,5 % 35,3 % 10,4 % 15,2 % 10,6 %
avskrivninger Egenkapitalrentabilitet -5,3 % -10,7 % 11,3 % 67,8 % 15,3 % 23,6 % 12,8 %

Egenkapitalandel 27,5 % 26,9 % 32,3 % 33,5 % 44,3 % 49,5 % 34,7 %
Selvfinansieringsgrad: EBITDA pr. aksje kr 7,40 5,88 15,34 38,38 6,91 5,25 3,21
Selvfinansiering x 100 EBITDA/rentebærende gjeld 0,13 0,09 0,28 0,85 0,76 1,04 0,39
delt på årets Kontantstrøm pr. aksje totalt kr 16,17 7,78 9,58 8,38 3,06 11,31 2,49
investeringer Fortjeneste pr. aksje kr -2,21 -4,98 5,44 23,61 3,38 3,56 1,09

Kurs/fortjenesteforhold (P/E) -13,55 -6,02 17,47 3,51 10,04 6,46 15,64
Netto driftsmargin:
Driftsresultat Balanse:
x 100 delt på Anleggsmidler 903 803 947 784 887 382 820 052 290 882 251 509 90 767
omsetning Omløpsmidler 459 894 571 113 558 867 477 268 210 556 160 207 164 758

Sum eiendeler 1 363 698 1 518 897 1 446 249 1 297 321 501 438 411 716 255 525
Netto fortjenestemargEgenkapital 374 547 408 006 467 684 435 100 221 962 203 732 88 706
Resultat etter skatter Langsiktig gjeld 452 020 499 016 430 956 373 951 91 956 93 361 43 750
x 100 delt på Kortsiktig gjeld 537 130 611 875 547 609 488 269 187 519 114 623 123 069
omsetning Sum egenkapital og gjeld 1 363 698 1 518 897 1 446 249 1 297 321 501 438 411 716 255 525

Totalrentabilitet: Anlegg:
Resultat før renteom- Anlegg bokført verdi 859 664 906 065 856 987 786 215 264 728 226 727 75 224
kostn. x 100 delt på
gjennomsnittlig total- Likviditet:
kapital Arbeidskapital -77 236 -40 762 11 258 -11 000 23 037 45 584 41 689

Avdrag lånegjeld 41 855 28 453 108 231 32 218 7 770 4 761 10 736
Egenkapitalrentabilitet Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 152 013 73 062 90 103 79 062 29 419 109 574 25 582
Resultat etter skatter Kortsiktig rentebærende gjeld 234 255 279 288 219 292 192 576 54 106 8 963 51 663
x 100 delt på Langsiktig rentebærende gjeld 312 404 354 340 292 394 231 541 32 887 40 097 33 152
gjennomsnittlig E.K. Sum rentebærende gjeld 546 658 633 628 511 686 424 117 86 993 49 060 84 815

Bankinnskudd (ekskl. skattetrekk) 20 461 14 586 15 787 17 828 9 057 5 640 7 701
Netto rentebærende Ubenyttede trekkrettigheter 94 212 56 087 57 456 132 341 71 630 97 926 42 527
gjeld: Likviditetsreserve 114 674 70 673 73 243 150 169 80 687 103 566 50 228
Rentebærende gjeld - Netto rentebærende gjeld 511 941 605 001 482 126 392 831 70 495 36 506 73 038
Bankinnskudd (inkl. Likviditetsgrad I 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,4 1,3
skattetrekk) Likviditetsgrad II 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8

Likviditetsgrad I: Personale:
Omløpsmidler delt Antall årsverk pr. 31.12. konsern 832 900 938 930 514 425 298
på kortsiktig gjeld

Aksjeforhold:
Likviditetsgrad 2: Antall aksjonærer 651 649 646 699 727 725 737
Omløpsmidler - Børskurs pr. 31.12. kr 30,00 30,00 95,00 83,00 33,90 23,00 17,00
varebeholdning
delt på kortsiktig gjeld Fibo-Trespo Inc. er med i resultatregnskapet fra 22.01.2003 og i balansen fra første kvartal 2003.

Fibo-Trespo Eiendom AS er med i resultatregnskapet fra 31.03.2003 og i balansen fra første kvartal 2003.
Arbeidskapital: Uldal AS (Birkeland & Varhaug) og Birkeland Eiendom AS er med i resultatregnskapet fra 01.06.2004 og i balansen fra andre kvartal 2004.
Omløpsmidler - Rolf Dolven AS og Scanel AS er med i resultatregnskapet fra 01.11.2004 og i balansen fra fjerde kvartal 2004.
kortsiktig gjeld Aneta Belysning AB er med i resultatregnskapet fra 01.01.2005 og i balansen fra første kvartal 2005.

Forestia AS er med i resultatregnskapet fra 01.03.2006 og i balansen fra første kvartal 2006.
Masonite AB er med i resultatregnskapet fra 01.08.2006 og i balansen fra tredje kvartal 2006.
Masonite Beams AB er med i resultatregnskapet fra 01.08.2006 og i balansen fra tredje kvartal 2006.

- -
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FInAnCIAl KEy FIGURES
All figures in noK 1000 

FINANCIAL KEY FIGURES
All figures in NOK 1 000

Profit and Loss Account
IFRS
2009

    IFRS
2008

    IFRS
2007

    IFRS
2006

 IFRS
2005

 IFRS
2004

 NGAAP
2003

 

Revenue 1 628 807 1 827 739 1 863 420 1 482 904 799 768 630 791 458 279

Other operating income 19 666 14 819 7 624 246 186 20 706 1 185 852

Operating expenses -1 578 935 -1 787 288 -1 726 861 -1 367 060 -753 968 -581 101 -426 151

Depreciation of fixed assets -78 522 -61 595 -49 162 -37 848 -17 854 -16 658 -10 548

Operating profit before goodwill -8 985 -6 325 95 022 324 181 48 652 34 217 22 432

Depreciation of goodwill 0 -662 -1 201 -2 000 -1 317 -2 375 -2 075

Operating profit -8 985 -6 987 93 821 322 181 47 335 31 842 20 357

Net financial Items -18 891 -52 590 -19 791 -19 259 -3 994 16 047 -3 070

Profit before tax -27 876 -59 577 74 030 302 922 43 340 47 889 17 287

Tax 7 069 12 784 -22 904 -80 154 -10 854 -13 365 -6 117

Profit for the year -20 806 -46 793 51 126 222 769 32 487 34 524 11 170

Minority Interests 828 -213 -1 112 -650 -367 -570 0

Majority Interests -19 978 -47 006 50 013 222 119 32 120 33 955 11 170

Balance Sheet 31.12

Total fixed assets 903 803 947 784 887 382 820 052 290 882 251 509 90 767

Total current assets 459 894 571 113 558 867 477 268 210 556 160 207 164 758

Total assets 1 363 698 1 518 897 1 446 249 1 297 321 501 438 411 716 255 525

Total equity 374 547 408 006 467 684 435 100 221 962 203 732 88 706

Total long-term liabilities 452 020 499 016 430 956 373 951 91 956 93 361 43 750

Total current liabilities 537 130 611 875 547 609 488 269 187 519 114 623 123 069

Total equity and liabilities 1 363 698 1 518 897 1 446 249 1 297 321 501 438 411 716 255 525

MAIN FIGURES

Net operating margin  (%) 1) -0,6 % -0,4 % 5,0 % 21,7 % 5,9 % 5,0 % 4,4 %

Return on equity (%) 2) -3,6 % -7,3 % 7,5 % 67,8 % 15,3 % 23,6 % 12,8 %

Equity ratio (%) 3) 27,5 % 26,9 % 32,3 % 33,5 % 44,3 % 49,5 % 34,7 %

Net earnings per share after tax (NOK) -2,21 -4,98 5,44 23,61 3,38 3,56 1,09

Earnings before depreciation 4) 57 716 15 464 101 488 262 617 51 658 53 557 23 793

Interest-bearing debt 546 658 633 628 511 686 424 117 86 993 49 060 84 815

Number of employees (man-labour year) 832 900 938 930 514 425 298

Number of shareholders 31.12. 651 649 646 699 727 725 737

Share prices 31.12. (NOK) 30,00 30,00 95,00 83,00 33,90 23,00 17,00

Definitions:

1) Net operating margin  % = Operating profit : Revenue

2) Return on equity % = Profit for the year : Equity (average)

3) Equity ratio % = Total Equity : Total Assets

4) Earnings before depreciation = Profit for the year + Depreciation
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StyREtS åRSBEREtnInG
VirKsomheten
Byggma ASA i Vennesla er et børsnotert selskap som produserer og sel-
ger byggevarer til de skandinaviske og nordeuropeiske markedene. 
Byggmas visjon er å bli en av de ledende leverandører av byggevare-
løsninger i norden.

I norge og Sverige selges produktene gjennom egne landsdekkende 
salgsorganisasjoner. I øvrige land ivaretas salgsarbeidet dels av dattersel-
skaper og dels av distributører.

Produktsortimentet produseres hovedsakelig av konsernets 9 heleide 
produksjonsbedrifter. I tillegg til produkter som produseres innen kon-
sernet, selger Byggma ASA også handelsprodukter. Selskapet hadde pr. 
31.12.2009 11 produksjonsenheter: huntonit AS i Vennesla i Vest-Agder, 
Scan lamps AS i Kristiansand  i Vest-Agder, Fibo-trespo AS i lyngdal i 
Vest-Agder, Uldal AS på Birkeland i Aust-Agder, Uldal AS på Varhaug i 
Rogaland, Aneta Belysning AB i Växsjö i Sverige,   Masonite AB og 
Masonite Beams AB i Rundvik i Sverige og Forestia AS med produksjon-
senheter på Braskereidfoss i hedmark, Kvam i oppland og Grubhei i Mo 
i Rana i nordland.  

I tillegg til produksjonsbedriftene har Byggma 3 heleide salgsselskaper: 
huntonit AB i Stockholm, som selger varer til det svenske byggevaremar-
kedet, Byggma UK ltd i Storbritannia, som selger veggpaneler til det bri-
tiske markedet og Masonite Beams UK ltd i Storbritannia som selger 
I-bjelker til det britiske markedet

ForretningsomrÅder
hUntonit
dette forretningsområdet består av huntonit AS og det heleide salgssel-
skapet huntonit AB.  huntonit AS er eneste produsent av harde trefiber-
plater i norge. Salget av harde plater (huntonit) var i 2009 på 52.500 
tonn, en nedgang på 10,0 % fra 2008. 

Av omsetningen til huntonit AS utgjør salg til det norske marked ca. 86 
%, mens 14 % eksporteres. de viktigste eksportmarkedene er Sverige og 
danmark. Forretningsområdet huntonit hadde i 2009 en omsetning på 
393,3 mill. kroner mot 419,3 mill. kroner i 2008. driftsresultatet ble i 
2009 på 14,1 mill. kroner, hvilket er 1,9 mill. kroner lavere enn i 2008.  

Produksjonen ble i 2009 redusert for å tilpasse seg lavere etterspørsel.  
huntonit opplever økt konkurranse og prispress på sine produkter. Flere 
nye produkter er lansert i 2009 og nye produkter skal lanseres i første 
halvdel av 2010.

Sett i lys av dagens markedssituasjon er styret tilfreds med det samlede 
resultat i 2009.

Fibo-trespo 
dette forretningsområdet består av Fibo-trespo AS, Fibo-trespo 
Eiendom AS og Byggma UK ltd i England. 

Fibo-trespo AS tilbyr et bredt produktspekter. den viktigste produkt-
gruppen er veggpaneler til baderom og andre typer rom. Videre er lami-
natgulv, benkeplater og spesialtilpassede elementer viktige produkter. 

Byggma UK ltd. selger hovedsakelig veggpaneler produsert av Fibo-
trespo AS i det britiske markedet. Produktene selges under varemerket 
Respatex. 

Forretningsområdet Fibo-trespo hadde i 2009 en omsetning på 312,4 
mill. kroner mot 279,6 mill. kroner i 2008. 
driftsresultat var 34,7 mill. kroner, en økning på 30,3 mill. kroner fra 
2008.   

Fibo-trespo har hatt en positiv omsetnings- og resultatutvikling. 
Kontinuerlig fokus på produktutvikling og forbedring av produksjonspro-
sesser, samt positiv kostnadsutvikling har gitt tilfredsstillende utvikling i 
selskapet.

ledelsen har fortsatt høy fokus på ytterligere å effektivisere produksjons-
prosessen.  Styret er svært tilfreds med omsetnings- og resultatutviklin-
gen i selskapet.

sasmoX
dette forretningsområdet består kun av Sasmox oy i Finland. Sasmox 
produserte og solgte brannsikre tregipsplater.   Som følge av at utleier sa 
opp leieavtalen for lokalene Sasmox holdt til i, ble driften avviklet som-
meren 2009.  

Forretningsområdet Sasmox hadde i 2009 en omsetning på 21,8 mill. kro-
ner mot 47,3 mill. kroner i 2008. driftsresultatet ble -16,1 mill. kroner, 
hvilket er 7,4 mill. kroner dårligere enn i 2008.  det har ikke lykkes å 
selge produksjonsutstyret og det er derfor i 2009 foretatt nedskrivninger 
på maskiner og utstyr med 9,8 mill. kroner.

belysning
Forretningsområdet består av Scan lamps AS og Aneta Belysning AB og 
tilbyr et bredt spekter av belysningsprodukter, hovedsakelig innenfor 
hjembelysningsmarkedet. Storparten av produktene er produsert i Kina, 
men selskapene har også egen produksjon av skjermer i Mönsterås i 
Sverige samt produksjon av disney lamper i Kristiansand. 

Forretningsområdet Belysning hadde i 2009 en omsetning på 85,4 mill. 
kroner mot 79,3 mill. kroner i 2008. 
driftsresultatet i 2009 ble -0,7 mill. kroner, hvilket er 5,7 mill. kroner 
bedre enn i 2008.  Utviklingen innen forretningsområdet Belysning er 
positiv og styret er tilfreds med utviklingen.

Uldal
Forretningsområdet Uldal består av 3 selskaper: Uldal AS på Birkeland i 
Aust-Agder og Uldal AS på Varhaug i Rogaland, samt eiendomsselskapet 
Birkeland Eiendom AS.  

Uldal produserer vinduer hovedsakelig til det norske markedet.
Byggma eier 78 % av Uldal Varhaug og 100 % i øvrige Uldalselskaper. 
Forretningsområdet Uldal hadde i 2009 en omsetning på 138,4 mill. kro-
ner mot 180,2 mill. kroner i 2008.  

driftsresultatet i 2009 ble -10,0 mill. kroner, hvilket er 16,9 mill. kroner 
lavere enn i 2008. Som følge av markedssituasjonen opplevde Uldal sterkt 
prispress på sine produkter.  I 2009 lanserte Uldal nye vindusprodukter 
som tilfredsstiller nye energikrav (tEK 07). overgang til ny vindusserie 
medførte i en overgangsfase noe lavere effektivitet i produksjonen og 
man har arbeidet med å effektivisere denne produksjonen, noe som har 
gitt effekt på slutten av 2009 og forventes å gi ytterligere effekt i 2010.

Styret er ikke tilfreds med resultatet og vil fortsatt ha fokus på kostnads- 
og lønnsomhetsutviklingen.

Forestia
Segmentet som består av Forestia AS produserer hovedsakelig sponplater 
og trebaserte I-bjelker. 

Forretningsområdet Forestia hadde i 2009 en omsetning på 544,4 mill. 
kroner mot 643,7 mill. kroner i 2008. 
48 % av omsetningen gikk til eksportmarkedene, hvorav Sverige er det 
største eksportmarked.
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driftsresultatet i 2009 var 15,1 mill. kroner, hvilket er 9,6 mill. kroner 
lavere enn i 2008.  Forestia har opplevd effekten av nedgangen i bygge-
varemarkedet i 2009.  det er fortsatt prispress innen flere av produkte-
ne til Forestia.  
Ut fra markedssituasjonen er styret tilfreds med resultatet i selskapet.

masonite
dette forretningsområdet består kun av Masonite AB som produserer 
harde trefiberplater.

Forretningsområdet Masonite hadde i 2009 en omsetning på 83,7 mill. 
kroner mot 105,9 mill. kroner i 2008. 14 % av omsetningen ble ekspor-
tert fra Sverige med Storbritannia som det største eksportmarked.

driftsresultatet i 2009 ble -7,9 mill. kroner, hvilket er 8,6 mill. kroner 
bedre enn i 2008. Masonite er en stor leverandør av varer til andre 
konsernselskaper. disse leveransene ble betydelig lavere enn planlagt i 
2009.  Styret er ikke tilfreds med selskapets lønnsomhet. ledelsen har 
fortsatt sterk fokus på å forbedre lønnsomheten. det er gjennomført 
betydelig reduksjoner i faste kostnader som har fått effekt i 2009 og 
som vil gi ytterligere effekt i 2010.

masonite beams
dette segmentet består kun av Masonite Beams AB som produserer 
trebaserte I-bjelker.  det er gjennomført investering i ny produksjons-
linje for I-bjelker ved selskapets anlegg i Rundvik, Sverige.  

Forretningsområdet Masonite Beams hadde i 2008 en omsetning på 
39,0 mill. kroner mot 72,3 mill. kroner i 2008. driftsresultatet i 2009 
ble -24,9 mill. kroner hvilket er 6,4 mill. kroner lavere enn i 2008. det 
er gjennomført nedskrivning på maskiner og utstyr på 8,2 mill. kroner i 
2009.

I 2008 ble nytt produksjonsanlegg innviet. dette anlegget fungerer 
fortsatt ikke som forutsatt og det ble derfor besluttet å skifte deler av 
dette anlegget. denne utskifting er nå gjennomført og anlegget forut-
settes å være i drift fra 2. kvartal 2010. når nytt anlegg er i normal 
drift, forventes dette å gi lønnsomhetsmessige forbedringer og betyde-
lig økning i produksjonskapasiteten. 

det er gjennomført betydelig reduksjoner i faste kostnader som har 
fått effekt i 2009. Styret er ikke tilfreds med lønnsomheten i selskapet 
og forventer forbedret lønnsomhet i 2010.

analyse aV ÅrsregnsKapet og sentrale risiKoer 
og siKKerhetsFaKtorer
Konsernregnskapet er fra og med 2005 ført i henhold til International 
Financial Reporting Standards (IFRS). 

Byggma-konsernet opplevde i 2009 effekten av finanskrisen. den stør-
ste effekten kom høsten 2008 og 1. halvår 2009 og da spesielt innenfor 
segmentene vindu, spon og I-bjelker, som er mer avhengig av nybygg-
markedet. Segmenter som hovedsakelig leverer til Rot-markedet (reno-
vering, oppussing og tilbygg) opplevde ikke effekten av konjunkturned-
gangen i like stor grad. 

I 2009 ble konsernomsetningen 11 % lavere enn i 2008. 
Forretningsområdene Fibo-trespo, som er mer rettet mot Rot-
markedet, og Belysning, har hatt en økning i omsetning. øvrige forret-
ningsområder har hatt omsetningsnedgang.  Sasmox har i 2009 lagt ned 
sin virksomhet  

Byggma-konsernets årsresultat i 2009 ble på -20,8 mill. kroner. Samlede 
investeringer i varige driftsmidler i 2009 var på 44,1 mill. kroner. 
totalkapitalen var ved utgangen av året 1.363,7 mill. kroner sammenlig-
net med 1.518,9 mill. kroner året før. Egenkapitalandelen (inklusive 
minoritetsinteresser) pr. 31.12.09 var 27,5 % i konsernet. 

Morselskapets frie egenkapital utgjør 37,6 mill. kroner. 

Konsernet hadde positiv kontantstrøm fra drift på 152,0 mill. kroner i 

2009. Forskjellen mellom driftsresultat og kontantstrøm fra drift forkla-
res hovedsakelig med redusert kapitalbinding og av- og nedskrivning. 
den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende. likviditetsreserven 
pr. 31.12.2009 var 114,7 mill. kroner.

Konsernet driver innenfor to sektorer: Byggevarer og hjembelysning. 
omsetningen innenfor belysning er relativt stabil og stort sett uavhen-
gig av de generelle konjunkturer. 

Byggevaresektoren har historisk vært ustabil og er i sterkere grad 
avhengig av nybyggingsaktiviteter, men tendensen til at Rot (renovering, 
oppussing og tilbygg) markedet øker når nybyggingen reduseres, har 
blitt sterkere og sterkere de senere år. dette har gjort byggevaresekto-
ren mer stabil og mindre konjunkturavhengig. Konsernet har en målset-
ting om at mest mulig av kostnadsøkningen i en vekstperiode skal 
kunne reverseres i en nedgangsperiode.

Som følge av at konsernet har mye eksport og import, følger selskapet 
en fastsatt valutapolitikk. Konsernet har regelmessig oppfølging av kon-
sernets valutaeksponering med hensyn på eventuell terminsikring av 
kontantstrømmen.  det vesentligste av eksportomsetningen går til 
Sverige, danmark, nederland og Storbritannia og en endring av den 
svenske og danske kronen, Euro og det britiske pund vil derfor slå ut 
på resultatet. På samme måte vil en svekkelse av norske kroner mot 
Euro og USd være uheldig, fordi en vesentlig del av importen betales i 
Euro og USd.

Styret mener at årsregnskapet gir et fyllestgjørende bilde av Byggma-
konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

redegJØrelse For ForetaKets UtsiKter
Styret forventer at Rot-markedet i 2010 vil være stabilt, mens aktivi-
tetsnivået i nybyggmarkedet vil bli noe forbedret i 2010 sammenlignet 
med 2009, men nivået vil fortsatt være lavt.  

det er knyttet stor usikkerhet til markedsutviklingen innen byggevarer i 
flere av de land hvor Byggma selger sine produkter. 

Byggma ASA – geografisk fordeling av konsernets omsetning.
total omsetning:  1.628,8 mill. kroner.
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dette gjelder spesielt Storbritannia, danmark og Sverige. Rentenivået 
har stor betydning for igangsetting av nybygg og rammer spesielt bygge-
vareprodukter som i hovedsak anvendes i nybygg. I Byggma-konsernet 
gjelder dette spesielt sponplater, I-bjelker og vinduer. øvrige produkter 
anvendes i stor grad også til oppussing og vedlikehold og effekten for 
disse produktgrupper forventes derfor å være mindre. 

Styret vurderer løpende mulighetene for ulike former for samarbeid og 
oppkjøp.

Etter flere år med betydelige investeringer, ble investeringsnivået i 2009 
vesentlig redusert.  For 2010 forventes investeringsnivået å være 
vesentlig lavere enn tidligere år.

det har gjennom 2009 blitt foretatt betydelige omstillinger og kost-
nadsreduksjoner som etter styrets oppfatning innebærer at konsernet 
står godt rustet til å møte de fremtidige utfordringene. 

Konsernet har en stabil og meget kompetent bemanning, og det er 
ingen vansker forbundet med å rekruttere kvalifiserte personer til ledi-
ge stillinger.

hendelser hittil i 2010
det er ingen vesentlige hendelser hittil i 2010.

Finansiell risiKo
marKedsrisiKo
Byggma-konsernet har en god spredning av sine kunder. Ut fra produkt-
spekter og spredning i salg til kunder vurderes markedsrisikoen til å 
være moderat.  Konsernet selger ca 33 % utenfor norge, men kjøper 
også varer i utenlandsk valuta. Konsernet har nettosalg i SEK, GBP og 
dKK, og netto kjøp i EUR og USd. Konsernet har overvekting av salg i 
valuta, spesielt grunnet salg i SEK. Som følge av vektingen i kjøp og salg 
ansees risikoen til å være begrenset. Konsernet har i 2009 inngått kon-
trakt om kjøp av USd 0,4 mill. i 2010 til en gjennomsnittskurs på 
5,6523.

KredittrisiKo
Salget er organisert på en slik måte at kredittrisikoen anses å være 
moderat sett i forhold til Byggmakonsernets finansielle stilling. 
Konsernets største kunder (byggevarekjeder) har i de fleste tilfeller 
interne sikringer av det enkelte kjedemedlem. tap på fordringer i 2009 
var 1,3 mill. kroner, tilsvarende 0,1 % av omsetning.

liKViditetsrisiKo
likviditeten til konsernet anses å være tilfredsstillende. Konsernet har 
ingen store lån som skal fornyes i 2009.  Konsernet hadde en trekkret-
tighet pr 31.12.2009 på 271,3 mill. kroner, hvorav 177,1 mill. var truk-
ket.  Konsernet har nødvendig kapasitet til å finansiere aktivitetene 
framover.

renterisiKo
Samlet rentebærende gjeld i konsernet var 546,7 mill. kroner pr 
31.12.2009. Konsernet har delvis sikret langsiktig gjeld ved renteswap.  
det er pr. 31.12.2009 inngått avtaler om renteswap med utløp i perio-
den 2012-2017 på 212,4 mill. kroner av langsiktig gjeld.

For øvrig henvises til note 3 der finansiell risiko er beskrevet.

Fortsatt driFt
Styret og konsernsjef mener det er riktig å legge forutsetningen om 
fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.  Morselskapet 
og datterselskapene har gjennomført tiltak for å tilpasse seg utviklingen 
i markedet. Konsernet har en solid egenkapital, og forutsetningene for 
en positiv utvikling er tilstede.

ForsKning og UtViKling
Forsknings- og utviklingsarbeidet i Byggma drives i stor grad i det 
enkelte datterselskap. Fokusområdene er forbedring av eksisterende 
produkter, utvikling av nye produkter samt bedre utnyttelse av råvarene 
og generell forbedring i produksjonen. Farger, design, funksjonalitet og 
miljø er sentrale elementer i produktutviklingen. det vil i 2010 bli lan-
sert nye produkter fra konsernet.

arbeidsmilJØet
Antall årsverk i konsernet var ved årsskiftet 832, som er en nedgang på 

68 årsverk fra 2008.

Sykefraværet i konsernet har vært på 6,4 % i 2009 mot 6,5 % i 2008
 
Skader:
det har vært totalt 12 skader som medførte fravær på 187 dager i 
2009. tilsvarende tall i 2008 var 23 skader med fravær på 372 dager. 
Personskadene skyldes uaktsomhet og hendelige uhell.

Ulykker: 
det har ikke forekommet alvorlige ulykker i konsernet i 2009.

Selskapet arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsmiljøet og har 
sterk fokus på hMS.

liKestilling
Byggma-konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder 
full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin policy inn-
arbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke fore-
kommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel 
lønn, avansement og rekruttering.  

Konsernet jobber innen en bransje som tradisjonelt er svært mannsdo-
minert. Kvinner vil derfor bli foretrukket til nye stillinger dersom de 
har likeverdige kvalifikasjoner. 

Av selskapets 868 ansatte er 148 kvinner. Konsernet har som mål å øke 
andelen kvinner i ledende stillinger. Ved årsskiftet var det 10 kvinner i 
ledende stillinger innen konsernet. 

Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uav-
hengig av kjønn. Imidlertid er andelen ansatte som jobber deltid noe 
høyere blant kvinner, og tilsvarende er omfanget av overtid noe høyere 
for menn. 
Konsernets styre består av 8 representanter, hvorav 3 er fra de ansatte. 
Styret består av 6 menn og 2 kvinner.

disKriminering
Styret mener at det ikke gjøres forskjeller på ansatte, eller ved anset-
telse, på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, 
språk, religion eller livssyn.

det er ikke planlagt eller iverksatt spesielle tiltak med hensyn på diskri-
minering.

ytre milJØ
Konsernet har i de senere år foretatt flere miljørettede investeringer 
og jobber systematisk med forbedringer innen miljøområdet. huntonit 
AS, Fibo-trespo AS, Forestia AS og Masonite AB er sertifisert etter ISo 
9001. I tillegg er huntonit AS og Masonite AB sertifisert i.h.t. ISo 
14001, Forestia AS, Braskereidfoss og Forestia AS, Kvam i.h.t.  ISo 
14001/EMAS og samtlige utgir egne miljøredegjørelser.

Spillvarmen fra huntonit AS varmer opp to bygninger i nærheten av 
bedriften samtidig som det gir besparelser i eget energiforbruk. 

Bark er det største avfallsproduktet fra huntonit AS. Barken selges 
eksternt som dekkmasse/ jordforbedringsmiddel. huntonit har montert 
o2-anlegg for regulering av utslipp fra oljekjelene.

Ved Fibo-trespo AS er det installert en energisentral som benytter 
sponavfall fra egen produksjon. hele fabrikken inklusive administrasjons-
bygningen blir oppvarmet av denne energisentralen.

Vrak og støv fra produksjonen ved de fleste av konsernets fabrikker 
blir resirkulert. En del vrakplater blir også benyttet som emballasje.

trevirket som benyttes i produksjonen ved huntonit AS, Forestia AS, 
Masonite AB og Masonite Beams AB blir i hovedsak hentet i bedriftenes 
nærområder. trevirke kan leveres i form av rundtømmer, sagspon, hun-
ved eller flis. hovedråstoff til Forestia AS er biprodukter fra trelastin-
dustrien. transporten skjer hovedsakelig med bil. 
Konsernet har gjennomført økt samordning av transporter ved konser-
nets fabrikker og har gode erfaringer med dette. Konsernet vil derfor 
videreutvikle dette arbeidet. Samordning av transporter gir en betydelig 
økonomisk og miljømessig besparelse.
øvrige bedrifter innen Byggma-konsernet anses ikke å ha påvirkning på 
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det ytre miljø mht utslipp annet enn det som er vanlig for denne type 
virksomhet.  det foreligger ingen vesentlige pålegg fra offentlige myndighe-
ter.  Alle bedriftene i konsernet driver innenfor gitte konsesjoner fra 
offentlige myndigheter.

Energikildene utover egen energiproduksjon er el-kraft, olje og biobrensel.

Corporate goVernanCe
For redegjørelse av selskapets eierstyring og selskapsledelse henvises til 
eget dokument i årsrapporten.

erKlÆring om lederlØnninger
I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjelovens § 6-16A jf § 5-6, skal 
den ordinære generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastset-
telse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styret vil for den 
ordinære generalforsamling fremlegge følgende erklæring for behandling 
og avstemming:

ledende ansatte i konsernet består av konsernsjef, konserndirektør salg/
marked, økonomidirektør, logistikkdirektør, It-direktør og teknisk direktør. 
Konsernsjef Geir drangsland er fra 1.1.2009 innleid fra Investor AS. 

lØnn:
lønn til ledende ansatte skal være konkurransedyktig, men ikke være 
lønnsledende. For konsernsjef skjer lønnsregulering 1. januar og for øvrige 
i konsernledelsen skjer regulering 1. april hvert år.

natUralytelser:
Konserndirektør salg/marked har kontorgodtgjørelse for hjemmekontor, 
samt firmabilordning. ledende ansatte har fri avis, telefon, mobiltelefon og 
bredbåndskommunikasjon.

bonUs:
Både konserndirektør salg/marked og økonomidirektør har en resultato-
rientert bonusordning.  Bonusordningen er knyttet til konsernets resultat-
oppnåelse i forhold til budsjett. 

aKsJer / opsJoner:
ledende ansatte har ingen avtale om tildeling av aksjer / opsjoner.

pensJonsordninger:
Både konserndirektør salg/marked, økonomidirektør og teknisk direktør 
er tilsluttet en ytelsesbasert pensjonsordning med en pensjonsalder på 67 
år og dekning på ca. 65 % av lønn ved fratreden. Pensjonsnivået reduseres 
til 60 % fra fylte 75 år. logistikkdirektør og It-direktør er tilsluttet inn-
skuddsbasert pensjonsordning. I tillegg er alle dekket av generell ulykkes- 
og gruppelivsforsikring.

etterlØnnsordninger:
Konserndirektør salg/marked har en oppsigelsestid på 6 måneder. Ved 
oppsigelse fra arbeidsgiver har konserndirektør salg/marked rett til ytterli-
gere 12 måneders lønn og andre ytelser etter oppsigelsestidens utløp. 
dersom konserndirektør salg/marked får nytt arbeid i etterlønnsperioden 
på 12 måneder, kan selskapet kreve fradrag i etterlønn på mottatt ordinær 
lønn i ny stilling.

oVersiKt oVer Utbetalt godtgJØrelse 2009 til 
ledende personer i byggmaKonsernet:

                                            Grunnlønn    Annen    Styrehon. 
                                          pr. 31.12.2009   godtgj.    datterselsk  Bonus  Pensjon
ledende ansatte
Konsernsjef Geir drangsland        1 620 000       7 995       se styret                      0
Konserndir salg/marked
Per Jåtog                                       1 029 036    213 395      149 446                 296 120  
øk.dir. Jens Unhammer                      884 772      28 382        83 928                  352 523 
logistikkdir. Alf-håkon hervold            724 380    11 270                                13 104           
It-dir 
Roy Kenneth Grundetjern                  676 992     11 270                                  12 093
tekn. dir Svein herdal                   789 660    11 085      36 000              269 765

 Styre Annen Styrehon. 
 honorar godtgj. datterselsk.
Styret
terje Gunnulfsen, styreleder *)          107 250
Geir drangsland, *)   131 750     324 263      
nicolai Jarlsby    90 000             
Maria loen (fratrådt  30.3.2009) 68 125         
Siv Einstabland Kvåli    85 000          
lill nyseter Kortgaard (fra 13.5.2009) 0
Steinar B.Skoland, ansatterepr.  55 000  20 000    
Bjørn haugland, ansattrepr.    55 000     20 000      
ove Anseth, ansattrepr.            55 000                           7 500
tor Kristian larsen, vararepresentant ansatte  3 500                           7 500 
 
*) terje Gunnulfsen ble valgt til ny styreleder i Byggma ASA 26.2.2009 etter Geir 
drangsland.

disponering
Styret foreslår at det skal utbetales et utbytte på kr. 0,80 pr. aksje for året 
2009.

Styret foreslår følgende disposisjon av årets overskudd på 12,0 mill. kr.  i 
Byggma ASA slik:

Utbytte:                     7,6 mill. kr.
til annen egenkapital:                                      4,4 mill. kr.
sum disponert:                                12,0 mill. kr.

LILL NySEtER 
KoRtGAARD
Styremedlem

0

0
0
0

0
0

GEIR DRANGSLAND
StyREmEDLEm/KoNSERNSJEf

tERJE GUNNULfSEN
StyRELEDER 

SIv EINStABLAND KvåLI NIcoLAI JARLSBy

vENNESLA 8. APRIL 2010 
StyREt foR ByGGmA ASA

BJØRN EGIL hAUGLAND ovE ANSEth StEINAR SKoLAND

LILL NySEtER KoRtGAARD
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ByGGMA KonSERn 
KonSolIdERt RESUltAtREGnSKAP

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP

(alle beløp i NOK tusen) Note 2009 2008

Salgsinntekter 5 1 628 807 1 827 739
Andre inntekter 19 666 17 775

Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer -46 799 36 666
Varekostnader og tilvirkningskostnader -855 833 -1 032 790

Lønnskostnader 21 -383 682 -432 526
Avskrivninger og nedskrivninger 6,7 -78 522 -62 257

Frakt- og reklamasjonskostnader -124 094 -147 608
Markedsføringskostnader -56 157 -59 799

Andre tap/gevinster - netto 19 10 047 -1 684
Andre driftskostnader 20 -122 416 -152 504

Driftsresultat 5 -8 985 -6 987
Finansinntekter 22 10 733 5 594
Finanskostnader 22 -29 624 -58 184

Netto finanskostnader 22 -18 891 -52 590

Resultat før skattekostnad -27 876 -59 577
Skattekostnad 23 7 069 12 784

Årsresultat -20 806 -46 793

Tilordnet:
Aksjonærer -19 978 -47 006
Minoritetsinteresser -828 213

-20 806 -46 793

Resultat pr. aksje for den del av årsresultatet som  er  tilordnet selskapets 
aksjonærer (NOK pr. aksje):
Resultat pr. aksje 24 -2,13 -5,00

Utvannet resultat pr. aksje 24 -2,13 -5,00

Årsresultat -20 806 -46 793

Utvidet resultat

Omregningsdifferanser -4 798 1 500

Årets totalresultat -25 604 -45 293

Tilordnet:

Aksjonærer -24 776 -45 506

Minoritetsinteresser -828 213

-25 604 -45 293
Note 1-32 er en del av konsernregnskapet.
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ByGGMA KonSERn 
KonSolIdERt BAlAnSE PR 31.12.
KONSOLIDERT BALANSE 31.12.

(alle beløp i NOK tusen) Note 2009 2008

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler 6 859 664 906 065
Immaterielle eiendeler 7 22 823 23 818

Utsatt skattefordel 17 19 338 15 053
Finansielle derivater 8,9 0 0
Kundefordringer og andre fordringer 10,18 1 978 2 849
Sum anleggsmidler 903 803 947 784
Omløpsmidler
Varer 11 259 958 345 732
Kundefordringer og andre fordringer 8,10 165 169 196 754
Finansielle derivater 8,9 50 0
Kontanter og kontantekvivalenter 8,12 34 717 28 627
Sum omløpsmidler 459 894 571 113

Sum eiendeler 5 1 363 698 1 518 897

EGENKAPITAL 
Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer
Aksjekapital og overkurs 13,32 58 911 58 932
Annen egenkapital ikke resultatført 14 -7 348 -2 550

Opptjent egenkapital 319 806 347 618

Sum egenkapital tilordnet selsk. aksjonærer 371 369 404 000
Minoritetsinteresser 3 178 4 006
Sum egenkapital 374 547 408 006

GJELD
Langsiktig gjeld
Lån 8,16 317 894 360 564
Finansielle derivater 8,9 2 141 3 745
Utsatt skatt 17 118 991 120 789
Pensjonsforpliktelser 18 12 994 12 732
Andre forpliktelser 0 1 186
Sum langsiktig gjeld 452 020 499 016
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 8,15 300 379 329 301
Betalbar skatt 1 777 740
Lån 8,16 234 975 280 008
Finansielle derivater 8,9 0 1 826
Sum kortsiktig gjeld 537 130 611 875
Sum gjeld 5 989 150 1 110 891

Sum egenkapital og gjeld 1 363 698 1 518 897

Note 1-32 er en del av konsernregnskapet.

Vennesla, den 8. april 2010

Styret for Byggma ASA

Terje Gunnulfsen Nicolai Jarlsby Siv Einstabland Kvåli

Styreleder

Lill Nyseter Kortgaard Ove Anseth Steinar Skoland

Bjørn Egil Haugland Geir Drangsland

Styremedlem og Konsernsjef

GEIR DRANGSLAND
StyREmEDLEm/KoNSERNSJEf

tERJE GUNNULfSEN
StyRELEDER 

SIv EINStABLAND KvåLI NIcoLAI JARLSBy

vENNESLA 8. APRIL 2010 
StyREt foR ByGGmA ASA

BJØRN EGIL hAUGLAND ovE ANSEth StEINAR SKoLAND

LILL NySEtER KoRtGAARD
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ByGGMA KonSERn 
KonSolIdERt KontAntStRøMoPPStIllInG

EndRInGER I KonSERnEtS EGEnKAPItAl

KONSOLIDERT KONTANTSTRØMOPPSTILLING

(alle beløp i NOK tusen) Note 2009 2008
Kontantstrømmer fra driften
Kontantstrømmer fra driften 26 152 013 73 062
Betalte renter -27 580 -42 024
Betalte skatter 1 094 -20 559

Netto kontantstrømmer fra driften 125 526 10 479
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Kjøp av varige driftsmidler 6 -44 079 -102 854
Salg av varige driftsmidler 26 816 1 667
Kjøp av immaterielle eiendeler 7 -1 779 -4 025

Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter -45 042 -105 212

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Kjøp av egne aksjer 13 -301 -360
Salg av egne aksjer 13 0 168
Opptak av lån 23 389 84 287
Nedbetaling av lån -41 855 -28 453
Utbytte betalt til selskapets aksjonærer -7 554 -14 164

Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter -26 320 41 477

Endring i kontanter, kontantekvivalenter  og benyttede trekkrettigheter 54 164 -53 255

Kontanter, kontantekvivalenter og  benyttede trekkrettigheter     1. januar. -200 855 -144 004

Valutagevinst/(-tap)  på kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter 4 316 -3 596

Kontanter, kontantekvivalenter og  benyttede trekkrettigheter 31. desember. 12 -142 376 -200 855

Note 1-32 er en del av konsernregnskapet.

ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL

Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer
(alle beløp i NOK tusen)

Aksjekapital og 
overkurs

Annen egenkapital 
ikke resultatført

Opptjent 
egenkapitalNote

Minoritets
interesser

 
Sum

Egenkapital 1. januar 2008 58 937 -4 049 409 003 3 793 467 684
Omregningsdifferanser 14 0 1 471 0 0 1 471
Årsresultat 0 0 -47 006 213 -46 793
Kjøp av egne aksjer 13 -12 0 -348 0 -360
Salg av egne aksjer 13 7 28 133 0 168
Utbytte for  2007 25 0 0 -14 164 0 -14 164
Egenkapital  31. desember 2008 58 932 -2 550 347 618 4 006 408 006
Omregningsdifferanser 14 0 -4 798 0 0 -4 798
Årsresultat 0 0 -19 978 -828 -20 806
Kjøp av egne aksjer 13 -21 0 -280 0 -301
Salg av egne aksjer 13 0 0 0 0 0
Utbytte for  2008 25 0 0 -7 554 0 -7 554
Egenkapital  31. desember 2009 58 911 -7 348 319 806 3 178 374 547

Note 1-32 er en del av konsernregnskapet.
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note 1 generell inFormasJon
Byggma ASA er hjemmehørende i norge. hovedkontorets adresse er Ven-
neslaveien 233, Postboks 21, 4701  Vennesla, norge. Byggma ASA er notert på 
oslo Børs.
Byggma ASA sin hovedvirksomhet er produksjon og salg av byggevarer til 
de skandinaviske og nord- europeiske markeder.  I norge selges produktene 
gjennom eget landsdekkende salgsapparat, i utlandet ivaretas salgsarbeidet dels 
av datterselskaper og dels av distributører. Produktsortimentet produseres 
hovedsakelig av konsernets 11 produksjonsenheter.  disse produksjonsen-
hetene er lokalisert i norge og Sverige. I tillegg til produkter som produseres 
innen konsernet selger Byggma ASA også handelsprodukter.
Konsernregnskapet ble vedtatt av styret 8. april 2010.

note 2 regnsKapsprinsipper
nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved 
utarbeidelsen av konsernregnskapet. disse prinsippene er benyttet på samme 
måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskri-
velsen. 
 

note 2.1basisprinsipper
Konsernregnskapet til Byggma ASA er utarbeidet i samsvar med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU.
Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet med føl-
gende modifikasjoner: verdiregulering av finansielle eiendeler tilgjengelig for 
salg og finansielle eiendeler og forpliktelser (herunder finansielle derivater) 
vurdert til virkelig verdi over resultatet.
Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. 
Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må 
utøve skjønn. områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vur-
deringer, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og esti-
mater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note 4.
 
a) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet
Konsernet har i 2009 tatt i bruk følgende nye standarder og endringer:
• IFRS 8  Driftssegmenter. Standarden tilsier at ledelsesrapportering 
skal legges til grunn ved segmentinndelingen. Standarden 
trådde i kraft 1. januar 2009.

•   IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (endret). Endringen krever ytter-
ligere opplysninger vedrørende måling av virkelig verdi og likviditetsrisiko, 
herunder opplysninger om hvilke verdsettelsesmetoder som benyttes ved 
måling av virkelig verdi. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke resul-
tat per aksje.

•   IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Den reviderte stan-
darden krever at inntekts- og kostnadsposter som tidligere ble ført direkte i 
egenkapitalen nå skal presenteres i utvidet resultatregnskap. I egenkapitalopp-
stillingen vises transaksjoner med eiere og inntekts- og kostnadsposter for 
seg, begge fordelt per egenkapitalkategori som tidligere. Sammenligningstallene 
er endret slik at de er i overensstemmelse med revidert standard. Endringen 
påvirker kun presentasjonen og ikke resultat per aksje.

•   IFRS 2 Share-based Payment (endret) er knyttet til innvinningsbetingelser 
og kanselleringer. Endringen klargjør at innvinningsbetingelsene er begrenset 
til tjeneste- og prestasjonsbetingelser. Andre betingelser ved aksjebasert beta-
ling er ikke innvinningsbetingelser, men skal inkluderes i virkelig verdi på tilde-
lingstidspunktet for transaksjoner med ansatte og andre som leverer lignende 
tjenester, og skal ikke påvirke antallet tildelinger som forventes innløst eller 
verdsettelsen av disse etter tildelingstidspunktet. Alle kanselleringer, enten 
utført av enheten eller av andre parter, skal følge samme behandling regn-
skapsmessig. Endringen har ikke vesentlig påvirkning på regnskapet.

•   Låneutgifter knyttet til kvalifiserende eiendeler med oppstartstidspunkt 1. 
januar 2009 eller senere blir balanseført som en del av den aktuelle eiende-
lens anskaffelseskost. dette følger av endringen i IAS 23 Borrowing Costs. 
tidligere resultatførte konsernet alle låneutgifter. Sammenligningstallene er 
ikke endret i tråd med overgangsreglene. Konsernet har balanseført låneutgif-
ter knyttet til egenutviklet programvare (se note 7). Endringen har ikke 
vesentlig påvirkning på resultat per aksje
 
b) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er 
trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse
I årsregnskapet for 2010 og senere vil følgende nye standarder, endringer og 
fortolkninger til eksisterende standarder som er utgitt være obligatoriske.  
Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse for noen av disse.
· IFRIC 17 distribution of non-cash Assets to owners. Fortolkningen regule-
rer regnskapsføring av nærmere definerte tingsutdelinger til eierne. IFRS 5 er 

også endret slik at eiendeler som skal deles ut klassifiseres som ”holdt for 
utdeling” når de er tilgjengelige for utdeling i nåværende tilstand og utdelingen 
er svært sannsynlig. Endringen forventes ikke å ha vesentlig påvirkning på 
regnskapet.

•  IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (revidert). Etter 
revidert standard skal virkningen av alle transaksjoner med ikke-kontrolleren-
de interesser føres i egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike 
transaksjoner vil ikke lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. når 
kontroll opphører skal enhver gjenværende interesse i enheten måles til vir-
kelig verdi, og gevinst eller tap resultatføres.

•  IFRS 3 Business Combinations (revidert). Oppkjøpsmetoden for virksom-
hetssammenslutninger har blitt vesentlig endret. For eksempel skal alle veder-
lag ved kjøp av virksomhet regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstids-
punktet. Betingede vederlag klassifiseres normalt som gjeld og etterfølgende 
verdiendringer resultatføres. Konsernet kan for hvert enkelt oppkjøp velge 
om eventuelle ikke-kontrollerende interesser i det oppkjøpte selskapet skal 
måles til virkelig verdi eller kun til andel av nettoeiendelene eksklusive good-
will. Alle transaksjonskostnader skal resultatføres. Standarden anvendes for 
oppkjøp der oppkjøpstidspunktet er etter 1. januar 2010.

• IAS 38 Intangible Assets (endret). Standarden er endret for å presisere regn-
skapsføringen av immaterielle eiendeler anskaffet ved virksomhetssammenslut-
ninger som er tett knyttet til øvrige eiendeler eller som gjelder flere immate-
rielle eiendeler som er nært knyttet sammen. Endringen har ikke vesentlig 
påvirkning på regnskapet.

• IFRS 5 Measurement of non-current assets (or disposal group) classified as 
held-for-sale (endret).  Endringen presiserer krav til tilleggsopplysninger knyt-
tet til anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) holdt for salg eller avviklet 
virksomhet. Standarden presiserer også at de generelle kravene i IAS 1 
fortsatt gjelder, spesielt punkt 15 (dekkende fremstilling) og punkt125 (kilder 
til estimeringsusikkerhet). Endringen forventes ikke å ha vesentlig påvirkning 
på regnskapet.

•  IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Endringen presiserer 
at et potensielt oppgjør av en forpliktelse ved utstedelse av egenkapital ikke 
har betydning for klassifiseringen som kortsiktig eller langsiktig forpliktelse. 
Endringen tillater en forpliktelse å bli klassifisert som langsiktig (gitt at foreta-
ket har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret ved å overføre kontanter 
eller andre eiendeler minst 12 måneder etter balansedagen) til tross for at 
motparten kan kreve at foretaket når som helst må gjøre opp i aksjer.

•  IFRS 2 (endret). Group Cash-settled and Share-based Payments 
transactions. Endringen innarbeider tidligere IFRIC 8 og IFRIC 11. det gis i til-
legg noe utvidet veiledning for klassifisering av konsernutbetalinger som ikke 
var dekket av IFRIC 11. Endringen forventes ikke å ha vesentlig påvirkning på 
regnskapet.

•   IFRS 9, ‘Finansielle Instrumenter’ (gjelder for årsregnskap som starter på 
eller etter 1. januar 2013) erstatter målereglene i IAS 39 for finansielle eien-
deler. Måling i IFRS 9 er bestemt av selskapets forretningsmodell og egenska-
pene til den enkelte finansielle eiendel. En finansiell eiendel måles til amorti-
sert kost hvis målsetningen til selskapets forretningsmodell er å holde eiende-
len for å motta kontraktsfestede kontantstrømmer og kontantstrømmene fra 
eiendelen kun representerer avdrag og renter på utestående beløp. 
Konsernet og morselskapet er ikke ferdig med å vurdere effektene av IFRS 9.

•   IAS 24 (revidert), ‘Opplysninger om nærstående parter’ (gjelder for års-
regnskap som starter på eller etter 1. januar 2011). Endringen medfører let-
telser i informasjonskravene knyttet til transaksjoner med offentlige nærståen-
de parter. Selskapet [har / har ikke] offentlige nærstående parter. Endringen 
forventes ikke å ha effekt på de noteopplysningene som konsernet eller mor-
selskapet skal gi fremover.

•  Endring i IAS 32: Tegningsrettemisjoner (gjelder for årsregnskap som starter 
på eller etter 1. februar 2010). Endringen innebærer at tegningsrettigheter i 
emisjoner hvor tegningsrettighetter tildeles alle eksisterende eiere i forhold til 
hvor mye de eier før emisjonen og hvor tegningskursen er et fast beløp i 
valuta skal klassifiseres som egenkapital. Endringen forventes ikke å ha effekt 
på regnskapene til konsernet eller morselskapet.

•   IFRIC 18, ‘Overføring av eiendeler fra kunder’ (gjelder for eiendeler over-
ført fra kunder på eller etter 1. juli 2009, godkjent av EU for overføringer i 
årsregnskap som starter på eller etter 1. november 2009). IFRIC 18 krever at 
et selskap som mottar en eiendel fra en kunde skal vurdere hvorvidt eiende-

ByGGMA KonSERn 
notER tIl REGnSKAPEt
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len oppfyller definisjonen av en eiendel i rammeverket og i tilfelle balanseføre 
eiendelen til virkelig verdi. Inntektsføringen skal skje i samsvar med IAS 18. 
Fortolkningen forventes ikke å ha en vesentlig effekt på regnskapet til konser-
net eller morselskapet.

•   IFRIC 19, ‘Konvertering av gjeld til egenkapital’ (gjelder for årsregnskap 
som starter på eller etter 1. juli 2010). IFRIC 19 klargjør den regnskapsmessi-
ge behandlingen når en reforhandling medfører at utestående forpliktelser 
konverteres helt eller delvis til egenkapitalinstrumenter. IFRIC 19 krever at 
det skal beregnes en gevinst eller tap ved reforhandlingen. Fortolkningen for-
ventes ikke å ha en vesentlig effekt på regnskapet til konsernet eller morsel-
skapet. 
 

note 2.2 Konsolideringsprinsipper
a. datterselskaper
datterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmende innflytelse 
på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer 
enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det forelig-
ger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av potensielle stemmerettig-
heter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. datterselskaper blir 
konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt 
fra konsolideringen når kontroll opphører.
 
oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. 
Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes 
som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte for-
pliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med 
selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betinge-
de forpliktelser overtatt eller pådratt, er regnskapsført til virkelig verdi på 
oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. 
Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiende-
ler i datterselskapet balanseføres som goodwill. hvis anskaffelseskost er lavere 
enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen 
på oppkjøpstidspunktet (se note 2.6).
 
Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mel-
lom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes 
som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eien-
delen.  Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig 
for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.
 
b. transaksjoner og minoritetsinteresser
transaksjoner med minoritetsinteresser behandles som transaksjoner med 
tredjepart. Ved salg av aksjer i datterselskap til minoritetsinteresser, resultatfø-
res konsernets gevinst eller tap. Ved kjøp av aksjer i datterselskap fra minori-
tetsinteresser oppstår goodwill. Goodwillen vil være forskjellen mellom ved-
erlaget og andelen av regnskapsført egenkapital av datterselskapet som kjøpes.
 
C. tilknyttede selskaper
tilknyttede selskaper er enheter der konsernet har betydelig innflytelse, men 
ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der 
konsernet har mellom 20 og 50 % av stemmeberettiget kapital. Investeringer i 
tilknyttete selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden.
Byggma har ikke tilknyttede selskaper.
 

note 2.3 segmentinformasjon
driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til 
selskapets øverste beslutningstaker. Selskapets øverste beslutningstaker, som 
er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i drifts-
segmentene, er definert som konsernledelsen.
 

note 2.4 omregning av utenlandsk valuta
a. Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles  i den valuta som i 
hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer (funksjo-
nell valuta). Konsernregnskapet er presentert i noK som er både den funk-
sjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet.
 
b. transaksjoner og balanseposter
transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved 
bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling 
av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i 
utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres.
 
C. Konsernselskaper
Resultatregnskap og balanse for konsernenheter (ingen med hyperinflasjon) 
med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på føl-
gende måte:
i.    balansen er regnet om til sluttkursen på balansedagen                                                                  
ii.   resultatregnskapet er regnet om til gjennomsnittskurs (dersom gjennom 

     snitt ikke gir et rimelig estimat på de akkumulerte virkninger av å bruke  
     transaksjonskurs, brukes transaksjonskursen)
iii.  omregningsdifferanser føres mot utvidet resultat og spesifiseres separat i  
     egenkapitalen som egen post.
  
omregningsdifferanser på nettoinvesteringen i utenlandsk virksomhet og 
finansielle instrumenter utpekt som sikring av slike investeringer føres som 
del av utvidet resultat og som egen post i egenkapitalen. Ved salg av hele eller 
deler av utenlandsk virksomhet omklassifiseres den tilhørende omregningsdif-
feransen fra utvidet resultat og over resultatet som en del av gevinsten eller 
tapet ved salget.
 
Goodwill og virkelig verdi av eiendeler og gjeld ved oppkjøp av en utenlandsk 
enhet tilordnes den oppkjøpte enheten og omregnes til  balansedagens kurs.
 

note 2.5 Varige driftsmidler
tomter og bygninger består hovedsakelig av fabrikker og kontorer. Varige 
driftsmidler regnskapsføres til historisk anskaffelseskost, med fradrag for 
avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaf-
felsen av driftsmidlet. Anskaffelseskost kan også omfatte  gevinster eller tap 
overført fra egenkapital, som skyldes sikring av kontantstrøm i utenlandsk 
valuta ved kjøp av driftsmidler.

Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balansefø-
res separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet 
utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. øvrige repara-
sjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene 
pådras. 

tomter avskrives ikke.  Andre driftsmidler avskrives etter den lineære metode, 
slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost, eller oppskrevet verdi, avskrives til 
restverdi over forventet utnyttbar levetid, som er:
Bygninger    
Maskiner     
Kjøretøy      
Inventar

driftsmidlenes  utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på hver balanse-
dag og endres hvis nødvendig.
når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart 
beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp (note 2.7).
 
Gevinst og tap ved avgang  resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris 
og balanseført verdi.  når revaluerte driftsmidler selges, overføres 
revaluert beløp i egenkapitalen knyttet til driftsmidlet til opptjent egenkapital.

note 2.6 immaterielle eiendeler
a. goodwill
Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og 
virkelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i virksom-
heten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill ved oppkjøp av datterselskap er klas-
sifisert som immateriell eiendel. Goodwill ved kjøp av andel i tilknyttede sel-
skaper er inkludert i investeringer i tilknyttede selskaper. Goodwill testes årlig 
for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag av nedskrivninger. 
nedskrivning på goodwill reverseres ikke. Gevinst eller tap ved salg av en 
virksomhet inkluderer balanseført verdi av goodwill vedrørende den solgte 
virksomheten.
 
Ved vurdering av behov for nedskrivning av goodwill, blir denne allokert til 
aktuelle kontantgenererende enheter. Allokeringen skjer til de kontantgenere-
rende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som forventes å 
få fordeler av oppkjøpet. Konsernet allokerer goodwill til hvert virksomhets-
segment i hvert land de opererer (note 2.7).

b. Forskning og utvikling
Utgifter til forskningsaktiviteter, for å få ny vitenskapelig eller tekninsk kunn-
skap, innregnes i resultatet når de påløper.
Utviklingsaktiviteter inkluderer design eller planlegging av produksjon av nye 
eller vesentlig forbedrede produkter og prosesser. Utviklingsutgifter balanse-
føres kun i den grad de kan måles pålitelig, produktet eller prosessen er tek-
nisk eller kommersielt gjenomførbar, fremtidige økonomiske fordeler er sann-
synlig, og konsernet har den hensikt, og har tilstrekkelig ressurser til å ferdig-
stille utviklingen, samt til å selge eller bruke eiendelen. Balanseførte utgifter 
inkluderer materialer, direkte lønn og direkte henførbare fellesutgifter. Andre 
utviklingskostnader innregnes i resultatet når de påløper.

Balanseførte utviklingsutgifter vurderes til anskaffelseskost fratrukket akkumu-
lerte avskrivninger og akkumulerte tap ved verdifall.

 25-50 år      
5-20 år
3-5 år
3-8 år
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C. edb programvare
Kjøpt edb programvarer balanseføres til anskaffelseskost (inkludert utgifter til 
å få programmene operative) og avskrives over forventet utnyttbar 
levetid (3 til 5 år).

Utgifter til utvikling eller vedlikehold av edb programvare kostnadsføres etter 
hvert som de påløper. Utgifter direkte forbundet med utvikling av identifiser-
bar og unik programvare som eies av konsernet og hvor det er sannsynlig at 
økonomiske fordeler er høyere enn utgiftene inklusive neste års forventede 
utgifter, balanseføres som immateriell eiendel. direkte utgifter omfatter per-
sonalkostnader for programutviklingspersonell og en andel av  tilhørende 
faste kostnader. 

Balanseført egenutviklet edb programvare avskrives lineært over forventet 
utnyttbar levetid (maksimalt over tre år).
 

note 2.7 Verdifall på ikke-finansielle eiendeler
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid 
avskrives ikke og vurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immateriel-
le eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer 
på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi.
 
En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og 
gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi  med 
fradrag av salgskostnader og bruksverdi.
 
Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der 
det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende 
enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av 
tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill).

note 2.8 Finansielle eiendeler
Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: til virkelig 
verdi over resultatet, lån og fordringer og eiendeler tilgjengelige for salg. 
Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. ledelsen klassifiserer 
finansielle eiendeler ved anskaffelse.

a. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler 
holdt for handelsformål . En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien 
dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kort-
siktige prissvingninger. derivater klassifiseres som holdt for handelsformål, 
med mindre de er en del av en sikring. Eiendeler i denne kategorien klassifi-
seres som omløpsmidler.
 
b. lån og fordringer
lån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med fastsatte betalin-
ger som ikke omsettes i et aktivt marked. de klassifiseres som omløpsmidler, 
med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall 
klassifiseres de som anleggsmidler. lån og fordringer klassifiseres som ”kun-
defordringer og andre fordringer” i balansen (note 2.11).
 
C. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Konsernet har ikke finansielle eiendeler tilgjengelig for salg.
 

note 2.9.1 derivater og sikring
derivater balanseføres til virkelig verdi på det tidspunkt derivatkontrakten 
inngås, og deretter løpende til virkelig verdi. 
Konsernet har ikke derivater som kvalifiserer for sikringsbokføring.
 
Endringer i virkelig verdi på derivater resultatføres som ”andre (tap)/gevin-
ster – netto”, se note 9 og note 19.

note 2.9.2 regnskapsføring og måling
Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på avtaletidspunktet, som 
er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle 
finansielle eiendeler som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet, 
balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter. 
Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsfø-
res ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonsutgiftene resultatføres. 
Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrøm-
mer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført 
og konsernet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved 
eierskapet. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler til 
virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi etter førstegangs balanse-
føring. Utlån og fordringer måles i senere perioder til amortisert kost ved 
bruk av effektiv rente-metoden.
Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som 
”finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet”, inkludert renteinntekt 

og utbytte, medtas i resultatregnskapet under ”Andre (tap) gevinster ” i den 
perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over 
resultatet er inkludert i andre inntekter når konsernet har juridisk krav på 
utbytte.

Endringer i virkelig verdi på investering i gjeldsinstrumenter i fremmed valuta 
klassifisert som tilgjengelig for salg splittes i valutaendring på amortisert kost 
i fremmed valuta og annen endring. Valutadifferanser knyttet til gjeldsinstru-
menter resultatføres, mens valutadifferanser i andre verdipapirer inngår i ver-
diendringen som føres i utvidet resultat.

når verdipapirer klassifisert som tilgjengelig for salg selges eller nedskrives, 
omklassifiseres samlet verdiregulering som er ført i utvidet resultat over 
resultatet som ”Gevinst eller tap fra investeringer i verdipapirer”.

Effektiv rente på rentebærende instrumenter tilgjengelig for salg resultatføres 
under andre inntekter i driftsresultatet. Utbytte på aksjer tilgjengelig for salg 
føres over resultatet under andre inntekter i driftsresultatet når konsernets 
rett til utbyttet er fastslått.

note 2.10 Varer
Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. 
Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFo). For 
ferdig tilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av  
utgifter til produktutforming, materialforbruk, direkte lønnskostnader, andre 
direkte kostnader og indirekte produksjonskostnader (basert på normal 
kapasitet). lånekostnader medregnes ikke. netto realisasjonsverdi er estimert 
salgspris  fratrukket kostnader for ferdigstillelse og salg. Anskaffelseskost for 
varer inkluderer gevinster eller tap på sikring av kontantstrøm ved  råvare-
kjøp overført fra egenkapital.
 

note 2.11 Kundefordringer
Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved 
senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk 
av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning 
for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konser-
net ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige 
økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå kon-
kurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler 
ved betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. 
Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som 
er nåverdien av forventede kontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. 
Endringer i avsetningen resultatføres som andre driftskostnader.
 

note 2.12 Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre 
kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opp-
rinnelig løpetid og trekk på kassekreditt. I balansen er kassekreditt inkludert i 
lån under kortsiktig gjeld.

note 2.13 aksjekapital og overkurs
ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital.  
Utgifter som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer med fradrag av skatt, 
føres som reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen. 
 
Ved kjøp av egne aksjer føres vederlaget, inkludert eventuelle transaksjons-
kostnader fratrukket skatt, til reduksjon i egenkapitalen (tilordnet selskapets 
aksjonærer) inntil aksjene blir annullert, utstedt på nytt eller solgt. dersom 
egne aksjer senere blir solgt eller utstedt på nytt føres vederlaget, fratrukket 
direkte transaksjonskostnader og tilknyttede skattevirkninger som økning av 
egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer.
 

note 2.14 lån
lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med 
fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån 
til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom 
det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsnings-
verdien resultatføres over lånets løpetid.
 
lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget 
rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato.

note 2.15 betalbar og utsatt skatt
Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultat-
ført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført mot utvidet 
resultat eller direkte mot egenkapitalen. hvis det er tilfellet, blir skatten også 
ført mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen.

Betalbar skatt for perioden beregnes i samsvar med de skattemessige lover 
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og regler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt av skattemyndighetene på 
balansedagen. det er lovverket i de land der konsernets datterselskaper eller 
tilknyttede selskap opererer og genererer skattepliktig inntekt som er gjel-
dende for beregningen av skattepliktig inntekt. ledelsen vurderer de stand-
punkt man har hevdet i selvangivelsene der gjeldende skattelover er gjenstand 
for fortolkning. Basert på ledelsens vurdering, foretas avsetninger til forvente-
de skattebetalinger der dette anses nødvendig.

det er ved bruk av gjeldsmetoden beregnet utsatt skatt på alle midlertidige 
forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på 
eiendeler og gjeld. dersom utsatt skatt oppstår ved første gangs balanseføring 
av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er en virksomhetssam-
menslutning, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskaps- 
eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved 
bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er 
vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skat-
tefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp.

Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skat-
tepliktig inntekt vil foreligge der de skattereduserende midlertidige forskjelle-
ne kan utnyttes. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investe-
ringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper, bortsett fra når konsernet 
har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, 
og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid.

Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal motregnes dersom det er en juridisk 
håndhevbar rett til å motregne eiendeler ved betalbar skatt mot forpliktelser 
ved betalbar skatt, og utsatt skattefordel og utsatt skatt gjelder inntektsskatt 
som ilegges av samme skattemyndighet for enten samme skattepliktige foretak 
eller forskjellige skattepliktige foretak som har til hensikt å gjøre opp forplik-
telser og eiendeler ved betalbar skatt netto.

note 2.16 pensjonsforpliktelser, bonusordninger og 
andre kompensasjonsordninger overfor ansatte
a. pensjonsforpliktelser
Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er 
generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper, fastsatt 
basert på periodiske aktuarberegninger. Konsernet har både innskuddsplaner 
og ytelsesplaner. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet 
betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk 
eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har 
nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende 
og tidligere perioder.

En  ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. typisk er 
en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som 
en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhen-
gig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn.

den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de 
definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene, 
justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader 
knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen bereg-
nes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. 
nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte 
fremtidige utbetalinger med statsobligasjonsrenten med tillegg for løpetid i 
den samme valuta som ytelsene vil bli betalt og med en løpetid som er tilnær-
met den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen.

Estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige 
forutsetningene utover det største av 10% av verdien av pensjonsmidlene eller 
10% av pensjonsforpliktelsene, blir ført i resultatregnskapet over en periode 
som tilsvarer arbeidstakernes forventede gjennomsnittlige resterende anset-
telsesperiode.

Endringer i pensjonsplanens ytelser kostnadsføres eller inntektsføres løpende 
i resultatregnskapet, med mindre rettighetene etter den nye pensjonsplanen 
er betinget av at arbeidstakeren blir værende i tjeneste i en spesifisert tidspe-
riode (opptjeningsperioden). I dette tilfellet amortiseres kostnaden knyttet til 
endret ytelse lineært over opptjeningsperioden.

Ved innskuddsplaner, betaler konsernet innskudd til offentlig eller privat admi-
nistrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivil-
lig basis. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at inn-
skuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de 
forfaller. Forskuddsbetale innskudd bokføres som en eiendel i den grad inn-
skuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger.
 
b. sluttvederlag
Sluttvederlag blir betalt når ansettelsesforhold avsluttes av konsernet før det 
normale tidspunktet for pensjonering eller når en ansatt frivillig aksepterer å 

slutte mot et slikt vederlag. Konsernet regnskapsfører sluttvederlag når det 
beviselig er forpliktet til enten å avslutte arbeidsforholdet til dagens arbeidsta-
kere i henhold til en formell, detaljert plan som konsernet ikke kan trekke til-
bake, eller til å gi sluttvederlag som følge av et tilbud som er gitt for å oppfor-
dre til frivillig avgang. Sluttvederlag som forfaller mer en 12 måneder etter 
balansedagen diskonteres til nåverdi.
 

note 2.17 avsetninger
Konsernet regnskapsfører avsetninger for miljømessige utbedringer, restruktu-
rering og rettslige krav når: det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forplik-
telse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlighetsovervekt for at 
forpliktelsen vil komme til oppgjør i form av en overføring av økonomiske 
ressurser og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av 
pålitelighet. Avsetning for restruktureringskostnader omfatter termineringsge-
byr på leiekontrakter og sluttvederlag til ansatte. det avsettes ikke for fremti-
dige driftstap.

I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fastsettes 
sannsynligheten for at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved å vurdere grup-
pen under ett. Avsetning for gruppen regnskapsføres selv om sannsynligheten 
for oppgjør knyttet til gruppens enkeltelementer kan være lav.

Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forplik-
telsen. det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende 
markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. økningen i forpliktelsen 
som følge av endret tidsverdi føres som rentekostnad.

note 2.18 inntektsføring
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi, netto etter 
fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter  og avslag. Konserninternt salg eli-
mineres. Inntekter resultatføres som følger:
 
a. salg av varer - en gros
Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine 
produkter og risikoen er gått over til kunden, kunden har akseptert produk-
tet og kundens evne til å gjøre opp fordringen er tilfredsstillende bekreftet.
 
b. renteinntekter
Renteinntekter resultatføres proporsjonalt over tid i samsvar med effektiv 
rente metoden. Ved nedskrivning av fordringer, reduseres fordringens balanse-
førte verdi til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er estimert fremtidig 
kontantstrøm diskontert med opprinnelig effektive rente. Etter nedskrivning 
resultatføres renteinntekter basert på opprinnelig effektiv rentesats.  
 
C. inntekt fra utbytte
Utbytteinntekter resultatføres når rett til å motta betaling oppstår.
 
d.  andre inntekter
Andre inntekter resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine 
produkter og risikoen er gått over til kunden, kunden har akseptert produk-
tet og kundens evne til å gjøre opp fordringen er tilfredsstillende bekreftet. 
Andre inntekter i resultatregnskapet, består i hovedsak av tilskudd fra det 
offentlige og salg av energi og vann.

note 2.19 leieavtaler
leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap 
fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. 
leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske 
insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden.

Konsernet leier noen varige driftsmidler. leieavtaler knyttet til varige drifts-
midler hvor konsernet i hovedsak innehar all risiko og avkastning knyttet til 
eierskapet, blir klassifisert som finansielle leieavtaler. Finansielle leieavtaler blir 
ved leieperiodens begynnelse regnskapsført til det laveste av driftsmiddelets 
virkelig verdi og minsteleiens nåverdi.

hver leiebetaling blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for å 
oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. den 
korresponderende leieforpliktelsen (med fradrag for finanskostnader) blir 
inkludert i annen langsiktig gjeld. Renteelementet i finanskostnaden kostnads-
føres over leieperioden for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktel-
sens gjenværende saldo for hver periode. Varige driftsmidler under finansielle 
leieavtaler avskrives over den korteste av perioden for eiendelens utnyttbare 
levetid og leieavtalens løpetid.
 

note 2.20 Utbytte
Utbyttebetalinger til selskapets aksjonærer klassifiseres som gjeld fra og med 
det tidspunkt utbyttet er fastsatt av generalforsamlingen. 
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note 2.21 leverandørgjeld
leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er 
levert fra leverandørene til den ordinære driften. leverandørgjeld er klassifi-
sert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere (eller i den 
ordinære driftssyklusen dersom lenger). dersom dette ikke er tilfelle, klassifi-
seres det som langsiktig.  leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første 
gangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes leverandørgjeld til 
amortisert kost ved bruk av effektiv rente.

note 3 Finansiell risiKo

note 3.1 Finansielle risikofaktorer
Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko 
(inkludert valutarisiko, virkelig verdi renterisiko og prisrisiko), kredittrisiko, 
likviditetsrisiko og flytenderenterisiko. Konsernets overordnede risikostyrings-
plan fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og forsøker å redusere 
de potensielle negative effektene på konsernets finansielle resultater. 
Konsernet benytter finansielle derivater for å sikre seg mot visse risikoer.

Risikostyringen for konsernet ivaretas av en sentral økonomiavdeling i 
overensstemmelse med retningslinjer godkjent av styret. Konsernets økono-
miavdeling identifiserer, evaluerer og sikrer finansiell risiko i nært samarbeid 
med styrets leder og adm.direktør.
 
a. markedsrisiko
(i) Valutarisiko
Byggmakonsernet har en god spredning i sine kunder. Ut fra produktspekter 
og spredning i salg til kunder vurderes markedsrisikoen til å være moderat.  
Konsernet selger ca 33% utenfor norge, men kjøper også varer i utenlandsk 
valuta. Konsernet har nettosalg i SEK, GBP og dKK, og netto kjøp i EUR og 
USd. Konsernet har overvekting av salg i valuta, spesielt grunnet salg i SEK. 
Som følge av vektingen i kjøp og salg ansees risikoen til å være begrenset.  
Konsernet har i 2009 inngått kontrakt om kjøp av USd 0,4 mill. i 2010 til en 
gjennomsnittskurs på 5,6523.  dersom noK i forhold til SEK hadde vært 5% 
svakere/sterkere per 31.12.2009, og alle andre variabler var konstant, ville 
dette utgjort en reduksjon/økning i resultatet etter skatt på 1,1 mill. kr.  

Selskapet har enkelte investeringer i utenlandske datterselskaper der netto 
eiendeler er utsatt for valutarisiko ved omregning. dersom noK i forhold til 
SEK hadde vært 5% svakere/sterkere per 31.12.2009, og alle andre variabler 
var konstant, ville dette utgjort en økning/reduksjon i egenkapitalen på 0,8 
mill. kr.
 
(ii) Prisrisiko
Konsernet er på enkelte områder utsatt for risiko knyttet til trevirke- og 
energipriser. Analysen under viser hvilken innvirkning økning/nedgang i råvare-
prisene har på konsernets resultat, og er basert på en økning/nedgang på 5% 
og hvor alle andre variable er konstante. En slik endring i trevirkeprisene vil 
påvirke konsernets resultat etter skatt med  5,6 mill. kr. tilsvarende vil en 
endring i energiprisene gi 2,9 mill. kr  i resultateffekt etter skatt.

b. Kredittrisiko
Salget er organisert på en slik måte at kredittrisikoen anses å være lav sett i 
forhold til den finansielle styrken til Byggmakonsernet. Konsernets største 
kunder (Byggevarekjeder) har i de fleste tilfeller interne sikringer av det 
enkelte kjedemedlem. det foretaes kredittvurdering ved inngåelse av kontrakt 
med nye kunder.
 
C. likviditetsrisiko
likviditeten til konsernet ansees å være god.  Konsernet har ingen store lån 
som trenger å fornyes i 2010.  Konsernet har en trekkrettighet pr 31.12.2009  
på 271,3 mill. kroner, hvorav  177,1 mill. var trukket.  Konsernet har nødven-
dig kapasitet til å finansiere aktivitetene framover. leverandørgjeld og annen 
kortsiktig gjeld summert til 300,4 mill. kroner forfaller innen 1 år.

tabellen nedenfor spesifiserer konsernets finansielle forpliktelser som ikke er 
derivater, og derivative finansielle forpliktelser med nettooppgjør, klassifisert i 
henhold til forfallsstrukturen. Klassifisering er gjennomført i henhold til for-
fallstidspunktet i kontrakten. derivative finansielle forpliktelser er inkludert i 
analysen når forfallstidspunktet i kontrakten er vesentlig for å forstå periodi-
seringen av kontantstrømmene. Beløpene i tabellen er udiskonterte kon-
traktsmessige kontantstrømmer.

2009 2008

Totale lån (note 16) 552 868     640 571    
Minus kontanter og kontantekvivalenter (note 12) (34 717)     (28 627)     
Netto lån 518 151     611 944    
Total egenkapital 374 547     408 006    
Totalkapital 892 698     1 019 950 
Gearing 58 % 60 %

31. desember 2009 < 1 år 1-2 år 2-5 år Over 5 år
Lån (eksklusiv forpliktelse ved finansielle leiavtaler) 65 878       57 822      113 584 158 054  
Kassekreditt 177 092     
Forbpliktelser ved finansiell leieavtale 5 498        6 623       15 416   32 327   
Leverandørgjeld og annen gjeld 270 222     

31. desember 2008
Lån (eksklusiv forpliktelse ved finansielle leiavtaler) 62 096       60 459      158 431 194 054  
Kassekreditt 229 482     
Forbpliktelser ved finansiell leieavtale 6 504        6 287       14 462   30 177   
Leverandørgjeld og annen gjeld 284 025     

d. Flytende rente- og fastrenterisiko 
Konsernets renterisiko er knyttet til langsiktige lån. lån med flytende rente 
medfører en renterisiko for konsernets kontantstrøm. Fastrentelån utsetter 
konsernet for  virkelig verdi renterisiko. Samlet rentebærende gjeld i konser-
net var 546,7 mill. kroner pr 31.12.2009. Konsernet har delvis sikret langsiktig 
gjeld ved renteswap.  det er pr. 31.12.2009 inngått avtaler på renteswap med 
utløp i perioden 2012-2017 på 212,4 mill. kroner av langsiktig gjeld.
 
dersom rentenivået hadde vært 1% høyere/lavere for lån i noK per 
31.12.2009, og alle andre variabler var konstant, ville dette utgjort en reduk-
sjon/økning i resultatet etter skatt på 1,8 mill. kr.  dette skyldes lavere/høyere 
rentekostnader på lån med flytende rente. dersom rentenivået hadde vært 
1% høyere/lavere for lån i SEK per 31.12.2009, og alle andre variabler var 
konstant, ville dette utgjort en reduksjon/økning i resultatet etter skatt på  
0,7 milll. kr.  dette skyldes lavere/høyere rentekostnader på lån med flytende 
rente.

Konsernet styrer den flytende renterisikoen ved hjelp av flytende-til-fast ren-
teswapper: Slike renteswapper innebærer en konvertering av flytende rente 
lån til fastrentelån. Konsernet opptar normalt langsiktige lån til flytende rente 
og swapper disse til en fast rente som er lavere enn den konsernet ville opp-
nådd ved å låne direkte i fast rente. Gjennom renteswappene inngår konser-
net avtale med andre parter om å bytte differansen mellom kontraktens fast-
rente og flytende rente beløp beregnet i henhold til den avtalte hovedstol. 
dette gjøres i avtalte intervaller (hovedsakelig kvartalsvis). 
  

note 3.2 risiko knyttet til kapitalforvaltning
Konsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for 
konsernet for å sikre avkastning for eierne og andre interessenter og å opp-
rettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. 
Konsernet har høy fokus på kapitalrasjonalisering og kapitalbinding. Varelager 
er redusert med MnoK 85,8 fra 1.1.2009.  Fokus på kapital- og kostnadsef-
fektivisering vil bli opprettholdt. det er en målsetning at bedriften over tid 
skal betale et utbytte i størrelsesorden 30 % av årsresultatet. 
Som følge av styrets strategi om økt vekst gjennom fusjoner og oppkjøp kan 
målsetningen om et utbytte på 30 % av overskuddet fravikes og benyttes i 
finansieringen av oppkjøp.

Konsernet overvåker kapitalforvaltingen bl.a. med utgangspunkt i nivået på 
gearingen i konsernet. Gearingen beregnes ved at netto gjeld deles på totalka-
pitalen. netto gjeld er kalkulert ved å ta totale lån (som vist i balansen) minus 
kontanter og kontantekvivalenter. totalkapitalen er kalkulert ved å ta total 
egenkapital, som vist i balansen, pluss netto gjeld.

2009 2008

Totale lån (note 16) 552 868     640 571    
Minus kontanter og kontantekvivalenter (note 12) (34 717)     (28 627)     
Netto lån 518 151     611 944    
Total egenkapital 374 547     408 006    
Totalkapital 892 698     1 019 950 
Gearing 58 % 60 %

31. desember 2009 < 1 år 1-2 år 2-5 år Over 5 år
Lån (eksklusiv forpliktelse ved finansielle leiavtaler) 65 878       57 822      113 584 158 054  
Kassekreditt 177 092     
Forbpliktelser ved finansiell leieavtale 5 498        6 623       15 416   32 327   
Leverandørgjeld og annen gjeld 270 222     

31. desember 2008
Lån (eksklusiv forpliktelse ved finansielle leiavtaler) 62 096       60 459      158 431 194 054  
Kassekreditt 229 482     
Forbpliktelser ved finansiell leieavtale 6 504        6 287       14 462   30 177   
Leverandørgjeld og annen gjeld 284 025     

note 3.3 Vurdering av virkelig verdi
Konsernet benytter ikke sikringsbokføring.
Med virkning fra 1. januar 2009 har konsernet implementert endringene i IFRS 
7 knyttet til finansielle instrumenter målt til virkelig verdi på balansedagen. 
Endringene krever presentasjon av virkelig verdimålinger pr nivå med følgende 
nivåinndeling for måling av virkelig verdi :                                             
 • Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse
    (nivå 1)
• Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller 
indirekte (utledet fra priser) enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen 
eller forpliktelsen, (nivå 2)
• Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare marke-
der (ikke observerbare forutsetninger) (nivå 3)

Konsernets derivater er verdsatt på nivå 2. til 2,1 mill.kr.  For øvrige finansielle 
instrumenter (fordringer og gjeld), er det lagt til grunn at bokført verdi repre-
senterer tilnærmet virkelig verdi. Virkelig verdi av finansielle instrumenter som 
handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et mar-
ked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig 
tilgjengelige fra en børs, handler, megler, næringsgruppering, prissettingstjenes-
te eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og 
regelmessige forekommende markedstransaksjoner på en armlengdes avstand. 
For øvrig henvises til note nr. 9.
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Note 5 SEGMENTINFORMASJON
Alle tall i NOK mill.
Driftssegmentene identifiseres basert på den rapportering konsernledelsen (øverste beslutningstaker) bruker 
når de gjør vurderinger av prestasjoner og lønnsomhet på et strategisk nivå.
Konsernledelsen vurderer forretningsvirksomheten ut fra produkt og sekundært geografi.
Til tross for at enkelte segment ikke oppfyller de kvantitative terskelverdiene som listes av IFRS 8, har ledelsen 
besluttet å rapportere segmentet. Begrunnelsen er at segmentet følges tett opp av konsernledelsen som en 
potensiell vekstregion.

Salgsinntekter Driftsresultat
Avskrivninger og 
nedskrivninger

2009 2008 2009 2008 2009 2008
Huntonit produkter 393,6 419,3 14,1 16,0 12,9 12,0
Sasmox produkter 21,8 47,3 -16,1 -8,7 10,4 2,8
Fibo-Trespo produkter 312,4 279,6 34,7 4,4 9,0 8,3
Belysning produkter 85,4 79,3 -0,7 -6,4 0,9 0,9
Uldal produkter 138,4 180,2 -10,0 6,9 5,0 4,0
Forestia produkter 554,4 643,7 15,1 24,7 25,8 22,8
Masonite produkter 83,7 105,9 -7,9 -16,5 2,5 6,9
Masonite Beams produkter 39,0 72,3 -24,9 -18,5 10,0 1,8
Byggma felles 0,0 0,0 -13,3 -8,9 2,1 2,7
SUM KONSERN 1 628,8 1 827,7 -9,0 -7,0 78,5 62,3
Internt salg eliminert 99,9 121,2

Sum eiendeler 31.12. Sum gjeld 31.12. Investeringer
2009 2008 2009 2008 2009 2008

Huntonit produkter 298,4 326,3 169,7 171,6 3,8 17,8
Sasmox produkter 1,7 24,0 3,0 22,4 0,0 0,7
Fibo-Trespo produkter 224,9 235,6 119,4 161,3 0,1 9,1
Belysning produkter 71,2 80,5 39,5 46,9 0,1 0,5
Uldal produkter 71,0 71,3 47,8 35,8 3,7 9,9
Forestia produkter 520,9 584,0 264,7 347,5 13,5 35,5
Masonite produkter 75,0 89,9 72,2 80,4 0,9 3,2
Masonite Beams produkter 108,1 93,5 89,0 78,5 21,9 25,9
Byggma felles/elimineringer -7,6 13,9 184,0 166,4 0,1 0,2
SUM KONSERN 1 363,7 1 518,9 989,2 1 110,9 44,1 102,9

Geografisk fordeling Salgsinntekter Sum eiendeler 31.12. Investeringer
2009 2008 2009 2008 2009 2008

Norge 1106,7 1200,0 1158,5 1248,5 21,1 72,9
Storbritannia 53,5 41,1 19,9 19,8 0,0 0,0
Sverige 310,0 376,4 183,6 226,6 23,0 29,1
Finland 26,3 44,2 1,7 24,0 0,0 0,7
Danmark 53,1 77,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre 79,2 88,2 0,0 0,0 0,0 0,0
SUM KONSERN 1628,8 1827,7 1363,7 1518,9 44,1 102,9

note 5 segmentinFormasJon

note 4 KritisKe estimater og VUrderinger
Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på 
historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hen-
delser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. 
 

note 4.1 Viktige regnskapsestimater og antakelser/for-
utsetninger
Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til 
fremtiden. de regnskapsestimater som følger av dette vil pr. definisjon 
sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/
forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i 
balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes 
nedenfor.  
 
a. estimert verdifall på goodwill
Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill, jf note 
2.6. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved kalku-
lasjoner av bruksverdi. dette er beregninger som krever bruk av 
estimater. (note 7)

 
Ved beregning av test for vurdering av verdifall på goodwill er det brukt 
forutsetninger om vekstrate og inntjening. For goodwill relatert til oppkjøp av 
Fibo-trespo, Byggma UK ltd. og Masonite Beams AB, vil en eventuell reduk-
sjon i fremtidig inntjening måtte være vesentlig før nedskrivning av goodwill vil 
bli nødvendig.
 
b.  Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives ut fra forventet gjenværende levetid. For Bygg og 
anlegg er det hovedsaklig lagt inn en levetid på 50 år, mens det for maskiner 
og driftsmidler hovedsaklig er en levetid på mellom 5 og 20 år. det er knyttet 
usikkerhet til fastsettelsen av gjenværende levetid, og eventuelt senere endring 
av gjenværende levetid vil medføre endrede avskrivninger. En reduksjon i leve-
tid med et år for bygg og anlegg vil anslagsvis gi noK 0,3 mill., mens en 
reduksjon i levetid med et år på alle maskiner og driftsmidler vil anslagsvis gi 
noK 13,5 mill.
 
Konsernet gjennomfører årlige tester for å vurdere verdifall på goodwill og 
varige driftsmidler, jfr note 2.5 og 2.6. Gjenvinnbart beløp fra kontantstrøms-
genererende enheter er fastsatt ved kalkulasjon av fremtidig kontantstrøm. 
dette er beregninger som krever bruk av estimater. 

driftssegmentene identifiseres basert på den rapportering konsernledelsen (øverste beslutningstaker) bruker når de gjør vurderinger av prestasjoner og lønn-
somhet på et strategisk nivå. Konsernledelsen vurderer forretningsvirksomheten ut fra produkt og sekundært geografi.  til tross for at enkelte segment ikke 
oppfyller de kvantitative terskelverdiene som listes av IFRS 8, har ledelsen besluttet å rapportere segmentet. Begrunnelsen er at segmentet følges tett opp av 
konsernledelsen som en potensiell vekstregion.
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note 6 Varige driFtsmidler

VARIGE DRIFTSMIDLER

Tomter og boliger
Bygninger og 

anlegg
Maskiner, inventar, 

driftsløsøre, m.v.
Anlegg under 

utførelse
Sum varige 
driftsmidler

Pr. 1. januar 2008
Anskaffelseskost 78 825 429 715 495 773 79 121 1 083 434
Akkumulerte avskrivninger -5 -20 420 -206 022 0 -226 447
Balanseført verdi 01.01.08 78 820 409 296 289 751 79 121 856 988

Regnskapsåret 2008
Balanseført verdi 01.01.08 78 820 409 296 289 751 79 121 856 988
Omregningsdifferanser 34 1 197 3 670 3 179 8 079
Omvurdering av merverdier -3 617 3 617 0 0 0
Tilgang 0 31 093 76 734 -4 973 102 854
Avgang (note 26) 0 -29 -1 888 -375 -2 292
Nedskrivninger 0 -5 171 -1 052 0 -6 223
Årets avskrivninger -2 -8 985 -44 354 0 -53 341
 Balanseført verdi 31.12.08                     75 236          431 018                     322 860                76 952            906 065 

Pr. 31. desember 2008
Anskaffelseskost 75 243 465 747 582 921 76 952 1 200 862
Akkumulerte avskrivninger -7 -34 729 -260 061 0 -294 797
Balanseført verdi 31.12.08 75 235 431 018 322 860 76 952 906 065

Regnskapsåret 2009
Balanseført verdi 01.01.09                      75 235 431 018 322 860 76 952 906 065
Omregningsdifferanser -54 -5 117 -3 058 -5 415 -13 644
Tilgang 0 0 36 862 7 217 44 079
Avgang (note 26) 0 0 -948 0 -948
Nedskrivninger 0 0 -9 745 -8 214 -17 959
Årets avskrivninger -2 -10 191 -47 238 -500 -57 931
Balanseført verdi 31.12.09 75 179 415 709 298 734 70 040 859 663

Pr. 31. desember 2009
Anskaffelseskost 75 187 460 473 607 758 78 639 1 222 057
Akkumulerte avskrivninger -8 -44 763 -309 023 -8 599 -362 394
Balanseført verdi 31.12.09 75 179 415 709 298 735 70 040 859 663

2009 2008

Balanseførte finansielle leieavtaler 53 493 44 234
Akkumulerte avskrivninger -3 439 -1 951
Netto bokført verdi 50 054 42 283

Varige driftsmidler vurderes for verdifall når det foreligger indikasjoner på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi.  Det er gjennomført 
analyse av fremtidige kontantstrømmer for aktuelle forretningsområder.  Utgangspunkt er basert på budsjett 2010 som er godkjent av ledelse og styrer.  I tillegg 
er det laget prognoser for de påfølgende 4 år basert på en vekst på mellom 3% og 4% (2008: 3% og 4%)  pr. år.  Utover år 5 er veksten på 2,5% (2008: 2,5%)  
(terminalverdien).  Kontantstrømmen er neddiskontert med en diskonteringsfaktor på 11,4 % (2008: 11,4%) etter skatt. Testen viser at estimert fremtidig 
kontantstrøm kan forsvare eiendelenes balanseførte verdi.

Konsernet er leietaker under finansielle leieavtaler. Leieavtalene vedrører maskiner og kjøretøyer og har følgende beløp:

Balanseført verdi av deler av anleggsmidlene i selskapsregnskapene er pantsatt som sikkerhet for banklån og kassekreditter (note 16).

Kostnader knyttet til leieavtaler utgjør for maskiner NOK  1.917  (2008: NOK 2.899) og for bygninger og eiendom NOK 8.920 (2008: NOK 10.193). (Note 20 
og 28)
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IMMATRIELLE EIENDELER

Goodwill FoU Andre1 Sum

Pr. 1. januar 2008

Anskaffelseskost 28 572 6 051 7 081 41 704

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger -13 745 -1 261 -4 288 -19 295

Balanseført verdi 01.01.08 14 827 4 790 2 793 22 410

Regnskapsåret 2008

Balanseført verdi 01.01.08 14 827 4 790 2 793 22 410

Omregningsdifferanser 0 0 76 76
Tilgang 0 1 946 2 079 4 025
Nedskrivninger -662 0 0 -662

Årets avskrivninger 0 -599 -1 431 -2 030

Balanseført verdi 31.12.08 14 165 6 137 3 516 23 818

Pr. 31. desember 2008

Anskaffelseskost 28 572 7 997 9 235 45 805

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger -14 407 -1 860 -5 720 -21 987

Balanseført verdi 31.12.08 14 165 6 137 3 516 23 818

Regnskapsåret 2009

Balanseført verdi 01.01.09 14 165 6 137 3 516 23 818

Omregningsdifferanser 0 0 -139 -139
Tilgang 0 808 970 1 779

Nedskrivninger 0 0 0 0

Årets avskrivninger 0 -793 -1 841 -2 634

Balanseført verdi 31.12.09 14 165 6 152 2 506 22 823

Pr. 31. desember 2009

Anskaffelseskost 28 572 8 805 10 066 47 444

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger -14 407 -2 653 -7 560 -24 621

Balanseført verdi 31.12.09 14 165 6 152 2 506 22 823

1 Andre immaterielle eiendeler inkluderer internt genererte og balanseførte utviklingskostnader for programvare og andre kostnader.

Levetid for FoU og andre immaterielle eiendeler er mellom 5 og 10 år.

Nedskrivningstest for goodwill
Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enheter identifisert for det aktuelle land hvor man har virksomhet og pr. virksomhetssegment

Et sammendrag av allokering av goodwill på segmentnivå er som følger :

2009 2008
Norge EU USA Sum Norge EU USA Sum

Fibo-Trespo produkter 7 799 2 799 0 10 598 7 79 2 79 0 10 598
Masonite Beams produkter 0 3 567 0 3 567 0 3 56 0 3 567
Balanseført goodwill pr. 31.12. 7 799 6 366 0 14 165 7 799 6 366 0 14 165

Vurdering av Goodwill pr. 31.12.2009

Fibo-Trespoprodukter

Forventet gjennomsnittlig kontantstrøm i fremtiden for Fibo-Trespo AS og Byggma UK Ltd. gjør at neddiskontert verdi overstiger bokført goodwill. 
Styret konkluderer dermed med at goodwill på 10,6 mill.kr. er intakt pr. 31.12.2009.  

Masonite Beams produkter

Masonite Beams AB  ble kjøpt pr. 1. august 2006.  Forventet fremtidig kontantstrøm i selskapet gjør at neddiskontert verdi overstiger bokført 
goodwill. Styret konkluderer dermed med at goodwill på 3,6 mill.kr. er intakt pr. 31.12.2009.

Immatrielle eiendeler vurderes for verdifall når det foreligger indikasjoner på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi.  
Det er gjennomført analyse av fremtidige kontantstrømmer for aktuelle forretningsområder.  Utgangspunkt er basert på budsjett 2010 
som er godkjent av ledelse og styrer.  I tillegg er det laget prognoser for de påfølgende 4 år basert på en vekst på mellom 3% og 4% 
(2008: 3% og 4%) pr. år.  Utover år 5 er veksten på 2,5% (2008: 2,5%)  (terminalverdien).  Kontantstrømmen er neddiskontert med en 
diskonteringsfaktor på 11,4 % (2008: 11,4%) etter skatt. Testen viser at estimert fremtidig kontantstrøm kan forsvare eiendelenes 
balanseførte verdi.

note 7 immaterielle eiendeler
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FINANSIELLE INSTRUMENTER ETTER KATEGORI

Følgende prinsipper for etterfølgende måling av finansielle instrumenter har blitt anvendt for finansielle instrumenter i balansen:

Pr. 31. desember 2009 Utlån og fordringer

Eiendeler vurdert til
virkelig verdi over

resultatet

 
 

Sum

Eiendeler:
Derivater 0 50 50
Kundefordringer og andre fordringer 141 042 0 141 042
Kontanter og kontantekvivalenter 34 717 0 34 717
Sum 175 759 50 175 809

Forpliktelser til virkelig
verdi over resultatet

 
Andre finansielle

forpliktelser til
amortisert kost

 
 

Sum
Forpliktelser:

Leverandørgjeld og annen korts.gjeld 0 270 222 270 222
Lån 0 552 868 552 868
Derivater 2 141 0 2 141
Sum 2 141 823 090 825 231

Pr. 31. desember 2008 Utlån og fordringer

Eiendeler vurdert til
virkelig verdi over

resultatet

 
 

Sum
Eiendeler:
Derivater 0 0 0
Kundefordringer og andre fordringer 199 602 0 199 602
Kontanter og kontantekvivalenter 28 627 0 28 627
Sum 228 229 0 228 229

Forpliktelser til virkelig
verdi over resultatet

 
Andre finansielle

forpliktelser til
amortisert kost

 
 

Sum
Forpliktelser:

Leverandørgjeld og annen korts.gjeld 0 284 025 284 025
Lån 0 640 572 640 572
Derivater 5 571 0 5 571
Sum 5 571 924 596 930 167

note 8 Finansielle instrUmenter etter Kategori

FINANSIELLE DERIVATER

Eiendeler Forpliktelser Eiendeler Forpliktelser
Renteswapper –  (langsiktige) 0 2 141 0 3 745

Valutaterminkontrakter – (kortsiktige) 50 0 0 1 826

Sum finansielle derivater 50 2 141 0 5 571

2009 2008

Konsernet har ikke sikring av nettoinvestering i utenlandske datterselskap.

Valutaterminkontrakter

Renteswapper

Nominelt beløp på utestående valutaterminkontrakter pr. 31. desember 2009 er NOK 2.311, som referer seg til kjøp av USD 400.                       
(2008: NOK -128.485, som referer seg til salg av SEK 132.127, salg av GBP 1.000 og kjøp av USD 158).

Pr. 31. desember 2009 varierte den faste renten fra 5,0% til 7,9% (pr. 31.12.2008 fra 4,4% til 6,5%) og de flytende rentesatsene var tilknyttet 
NIBOR.

Sikring av netto investering i utenlandsk virksomhet

Den nominelle hovedstolen på utestående renteswapper pr. 31. desember 2009 var NOK 212.415 (2008: NOK 215.238)

Alle derivater regnskapsføres til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi på renteswapper, ført over resultatet inngår i note 22. 
Valutaterminkontraktenes endring i virkelig verdi over resultatet inngår i note 19.

note 9 Finansielle deriVater
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KUNDE- OG ANDRE FORDRINGER

2009 2008
Kundefordringer 142 418 150 887
Nedskrivning for tap på kundefordringer -3 354 -3 390
Kundefordringer netto 139 064 147 497
Forskuddsbetalinger 26 086 50 209
Fordringer på nærstående parter (note 29) 1 997 1 897
Lån til nærstående parter (note 29) 0 0
Sum kunde og andre fordringer 167 147 199 602
Herav anleggsmidler (langsiktig): Pensjonsmidler med mer -1 978 -2 849
Omløpsmidler 165 169 196 754

Pr. 31. desember 2009 var kundefordringer på 34,4 mill. kr.(2008: 25,1 mill.kr.) forfalt til betaling. Hvorav 4,2 mill.kr. (2008: 
5,3 mill.kr)  er eldre enn 3 måneder. 

Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer er tilnærmet lik bokførte verdier.

Konsernet regnskapsførte tap på krav på NOK 1.324 (2008: NOK 1.104). Videre har konsernet inntektsført NOK 1 i 
tidligere avsatte tap (2008: NOK 176). Tap og inntektsføringene er inkludert i andre driftskostnader (note 20).

note 10 KUnde- og andre Fordringer

VAREBEHOLDNING

2009 2008
Råvarer 103 816 141 629
Varer under tilvirkning 31 488 30 723
Ferdig tilvirkede varer 124 654 173 379
Sum varebeholdninger 259 958 345 732

Varelageret er pr. 31. desember 2009 nedskrevet for ukurans med 8,4 mill. kr. (Pr. 31. desember 2008 - 7,9 mill. kr.)

note 11 Varebeholdninger

BANKINNSKUDD OG LIGNENDE

2009 2008
Kontanter og bankinnskudd 34 717 28 627
Sum bankinnskudd og lignende 34 717 28 627

2009 2008
Kontanter og kontantekvivalenter 34 717 28 627
Kassekreditt (note 16) -177 092 -229 482
Sum kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter -142 376 -200 855

2009 2008
Kontanter og bankinnskudd 34 717 28 627
herav bundne skattetrekksmidler 14 256 14 041
Øvrige kontanter og bankinnskudd 20 461 14 586
Ubenyttede trekkrettigheter 94 212 56 087
Likviditetsreserve 114 674 70 673

I kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter og kontantekvivalenter følgende:

note 12 banKinnsKUdd og lignende
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AKSJEKAPITAL

Antall aksjer
(i tusen)

Pr. 1. januar 2008 9 399 24 550 34 499 -112 58 937
Salg av egne aksjer 3 0 0 7 7
Kjøp av egne aksjer -5 0 0 -12 -12
Pr. 31. desember 2008 9 397 24 550 34 499 -117 58 932
Salg av egne aksjer 0 0 0 0 0
Kjøp av egne aksjer -8 0 0 -21 -21
Pr. 31. desember 2009 9 389 24 550 34 499 -138 58 911

Aksjeopsjoner

Det foreligger ingen aksjeopsjoner i selskapet.

Egne aksjer Sum

Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å kunne utstede inntill 2.000.000 aksjer hver pålydende NOK 2,60.  Emisjonskursen og øvrige 
tegningsvilkår skal fastsettes av styret.  Styret skal alternativt kunne beslutte at tegneren kan foreta innskudd i andre eiendeler enn penger, at 
aksjeinnskuddforpliktelsen skal kunne gjøres opp ved motregning, eller at aksjer skal kunne tegnes på særlige vilkår. Fullmakten omfatter 
beslutning om fusjon i henhold til almennaksjelovens § 13-5 og fullmakten skal kunne anvendes ved situasjoner som angitt i børslovens §4-9.
Fullmakten skal gjelde til 12. mai 2011.
Styret skal kunne fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer ved kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakten, da dette ansees 
nødvendig for at styret skal kunne invitere bestemte nye investorer, gjennomføre fusjoner mv.

Ordinære 
aksjer Overkurs

note 13 aKsJeKapital

ANNEN EGENKAPITAL IKKE RESULTATFØRT

Annen innskutt
egenkapital

 Omregnings-
differanser

Sum

Balanse 1. januar 2008 284 -4 333 -4 049
Salg av egne aksjer 28 0 28
Valutaomregningsdifferanser
– Konsern 0 1 471 1 471
Balanse 31. desember 2008           312 -2 862 -2 550
Salg av egne aksjer 0 0 0
Valutaomregningsdifferanser
– Konsern 0 -4 798 -4 798

Balanse 31. desember 2009     312 -7 660 -7 348

note 14 annen egenKapital iKKe resUltatFØrt

LEVERANDØR- OG ANNEN GJELD

2009 2008
Leverandørgjeld 212 225 181 005
Gjeld til nærstående parter (note 29) 0 210
Offentlige avgifter 30 158 45 276
Påløpte kostnader 57 997 102 810
Sum leverandørgjeld og annnen gjeld 300 379 329 301

note 15 leVerandØr- og annen gJeld
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LÅN

2009 2008
Langsiktige lån
Banklån 268 681 315 795
Finansiell lease 43 723 38 545
Andre lån 5 490 6 224
Sum langsiktige lån 317 894 360 564
Kortsiktige lån
Kassekreditt (note 12) 177 092 229 482
Banklån 53 434 45 466
Finansiell lease 3 728 4 339
Andre lån 720 720
Sum kortsiktige lån 234 974 280 008
Sum lån 552 868 640 571

Konsernet er eksponert for renteendringer på lånene basert på følgende 
reprisingsstruktur: 2009 2008
Rentefrie lån 6 210 6 934
6 måneder eller mindre 546 659 633 638
Sum lån 552 868 640 571

Forfall for langsiktige lån er som følger: 2009 2008
Mellom 1 og 2 år 53 523 51 141
Mellom 2 og 5 år 108 762 140 181
Over 5 år 155 608 169 243
Sum langsiktige lån 317 894 360 564

Balanseført verdi av konsernets lån i ulike valutaer er som følger: 2009 2008
Norske kroner (NOK) 462 026 460 529
Svenske kroner (SEK) 90 511 104 259
EUR 740 74 187
Andre valutaer -409 1 595
Sum lån 552 868 640 571
Nettoført når det inngår i konsernkonto.

      Pr. 1. kvartal  NOK 15 mill.  
      Pr. 2. kvartal  NOK 30 mill.
      Pr. 3. kvartal  NOK 56 mill.
      Pr. 4. kvartal  NOK 90 mill.

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 2009 2008
Varige driftsmidler 858 682 905 919
Varer 251 310 340 984
Kundefordringer 133 043 142 690
Sum 1 243 034 1 389 594

Brutto finansielle leieavtaler - Fremtidig minimumsleie 2009 2008
Mindre enn 1 år 5 498 6 504
Mellom 1 og 2 år 6 623 6 287
Mellom 2 og 5 år 15 416 14 462
Over 5 år 32 327 30 177
Sum finansielle leieavtaler inkl. rentekostnader 59 864 57 430

Banklån og kassekreditt er sikret i deler av konsernets varelager (note 11), kundefordringer (note 10) og varige driftsmidler (note 6). 

1.   Konsernets bokførte egenkapital skal til enhver tid være minimum NOK 300 mill og 25% av total bokført balansesum.

2.   Konsernets bokførte EBITDA (iht IFRS) skal minimum være som følger i 2010 (akkumulert i NOK mill):

I.h.t. avtale med banken den 29.9.2009, skal covenants ikke måles pr. 31.12.2009.  Selskapet er derfor ikke i brudd med covenants                                     
pr. 31.12.2009.  Låneavtalen er fornyet med nye lånebetingelser i februar 2010.  Nye covenants for 2010 er:

Deler av låneporteføljen er swappet til fastrente, for nærmere spesifikasjon se note 9.
Balanseført verdi på langsiktige og kortsiktige lån er tilnærmet lik virkelig verdi.

note 16 lÅn
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UTSATT SKATT

Utsatt skattefordel: 2009 2008

– Utsatt skattefordel som reverseres om mer enn 12 måneder 18 348 14 163
– Utsatt skattefordel som reverseres innen 12 måneder 990 890
Sum utsatt skattefordel 19 338 15 053
Utsatt skatt:

– Utsatt skatt som reverseres om mer enn 12 måneder -116 737 -118 307
– Utsatt skatt som skal betales innen 12 måneder -2 255 -2 482
Sum utsatt skatt -118 991 -120 789
Netto utsatt skatt -99 654 -105 736

Endring i balanseført utsatt skatt: 2009 2008
Balanseført verdi 01.01 105 736 119 450

Valutaomregning 2 764 -190
Resultatført i perioden (note 23) -8 846 -13 524

Balanseført verdi 31.12 99 654 105 736

Utsatt skatt ført direkte mot (belastet) egenkapitalen i året er som følger: 2009 2008
Virkelig verdiendringer ført direkte i egenkapitalen:
– sikring/finansielle instrumenter (note 9) 0 0

Utsatt skatt
Skattemessige 
avskrivninger

Merverdier 
Aksjekjøp

Pensjonsytelses- 
forpliktelse Annet Sum

Balanseført verdi 1.1 2008 55 620 65 020 -5 044 5 573 121 169
Resultatført i perioden 12 916 -10 410 -1 156 -1 540 -190
Ført mot utvidet resultatregnskap 0 0 0 0 0
Ført direkte mot egenkapital 0 0 0 0 0
Valutakursdifferanser 0 -291 0 101 -190
Balanseført verdi 31.12.2008 68 536 54 319 -6 200 4 134 120 789
Resultatført i perioden -1 010 -999 -86 -1 798 -3 893
Ført mot utvidet resultatregnskap 0 0 0 0 0
Ført direkte mot egenkapitalen 0 0 0 0 0
Oppkjøp av datterselskap 0 0 0 0 0
Valutakursdifferanser 900 1 520 -325 2095
Balanseført verdi 31.12 2009 68 426 54 840 -6 286 2 011 118 991

Utsatt skattefordel
Pensjonsytelses- 

forpliktelse
Virkelig verdi 

gevinster
Fremførbart 
underskudd Annet Sum

Balanseført verdi 1. 1 2008 244 7 0 1 467 1 718
Resultatført i perioden -157 1 664 12 357 -529 13 335
Ført mot utvidet resultatregnskap 0 0 0 0 0
Ført direkte mot egenkapitalen 0 0 0 0 0
Valutakursdifferanser 0 0 0 0 0
Balanseført verdi 31.12 2008 87 1 671 12 357 938 15 053
Resultatført i perioden 17 -1 168 5 746 359 4 954
Ført mot utvidet resultatregnskap 0 0 0 0 0
Ført direkte mot egenkapitalen 0 0 0 0 0
Oppkjøp av datterselskap 0 0 0 0 0
Valutakursdifferanser 0 0 -669 0 -669
Balanseført verdi 31.12 2009 104 503 17 434 1 297 19 338

Utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen og dersom 
den utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Følgende beløp har blitt nettoført:

Utsatt skattefordel knyttet til fremførbart skattemessig underskudd er balanseført i den grad det er sannsynlig at konsernet kan anvende dette mot fremtidig 
skattepliktig overskudd. Konsernet har balanseført utsatt skattefordel knyttet til skattemessig fremførbart underskudd på 17,4 mill. Dette er i hovedsak 
knyttet til Masonite AB og Masonite Beams AB hvor det i 2009 har vært en betydelig omstrukturering og investeringsaktivitet, både i nye markeder og en 
mer rasjonell produksjon. Det forventes betydelig omsetnings- og resultatvekst innen disse selskapene i årene framover.

note 17 Utsatt sKatt 
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note 18 pensJoner

Balanseført forpliktelse: 2009 2008

Pensjonsmidler i balansen (fordring) 518 622

Pensjonsforpliktelse i balansen (gjeld) 12 994 12 732
Netto pensjonsforpliktelse 12 476 12 110

2009 2008
1.1       164 463        146 725 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening           8 309            7 273 
Rentekostnad           6 718            6 587 
Aktuarmessige tap og (gevinster)        -13 689          10 422 
Utbetalte ytelser          -6 551           -6 566 
Arbeidsgiveravgift av arbeidgivers bidrag          -1 132             -285 
31.12       158 118        164 156 

Endring i pensonsmidlenes virkelige verdi 2009 2008
1.1       114 110        122 553 
Forventet avkastning på pensjonsmidler           5 740            6 112 
Aktuarmessige (tap) og gevinster          -1 873         -12 215 
Innbetaling fra arbeidsgiver           8 031            2 021 
Utbetalte ytelser          -4 708           -4 521 
31.12       121 299        113 950 

Netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte: 2009 2008

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 8 309 7 273
Rentekostnad 6 718 6 587
Forventet avkastning på pensjonsmidler -5 740 -6 112
Resultatførte estimatendringer og estimatavvik 2 085 230
Kostnader tilknyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening 0 0
Sum, inkludert i lønnskostnader (note 21) 11 372 7 977

Endring i balanseført forpliktelse: 2009 2008
Balanseført verdi 01.01 12 110 8 542
Forpliktelse overtatt ved kjøp av virksomhet 0 0
Kostnad resultatført i året 11 372 7 977
Pensjonsutbetalinger og betaling av pensjonspremie -11 006 -4 410
Balanseført verdi 31.12 12 476 12 110

Pensjonsytelser

Balanseført forpliktelse er fastsatt som følger: 2009 2008 2007 2006 2005
Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i 
fondsbaserte ordninger 158 118 164 156 146 725 136 361 32 625

Virkelig verdi på pensjonsmidler -121 299 -113 950 -122 553 -116 048 -21 540
Underskudd / (overskudd) 36 818 50 206 24 172 20 313 11 085

Ikke resultatførte estimatavvik -24 342 -38 096 -15 630 -13 175 -1 794

Ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders 
pensjonsopptjening 0 0 0 3 232 0
Netto pensjonsforpliktelse 12 476 12 110 8 542 10 369 9 291

2009 2008
Diskonteringssats 4,40 % 4,30 %
Forventet avkastning på pensjonsmidlene 5,60 % 6,30 %
Lønnsregulering 3,50 % 4,00 %
G-regulering / inflasjon 4,00 % 3,75 %
Pensjonsregulering 2,00 % 2,00 %

Enkelte av konsernets ytelsesbaserte ordninger er lukket og det er etablert innskuddsbaserte ordninger.

Antall aktive ansatte med pensjonsforsikringer er 322 og aktive pensjonister er 215.

Endringene i den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen i løpet av året

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn for beregning av pensjonsforpliktelsene: 

Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller lovens krav om OTP.

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen uarbeidet av henholdsvis Finansnæringens 
Hovedorganisasjon (FNH) og Storebrand Livsforsikring.  Beregningene er basert på dødelighetstabell K2005 og uføretariff KU.
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2009 2008
Vedlikeholdskostnader 22 715 34 230
Kostnader lokaler 15 669 24 531
Reisekostnader 15 603 17 723
Diverse honorarer 14 775 20 239
Diverse kontorkostnader 7 396 5 098
Maskiner og utstyr - leie og mindre kjøp 18 380 17 821
Telefon & porto 5 853 6 244
Kontigenter & forsikringspremier 8 669 7 991
Diverse andre driftskostnader 13 357 18 627

Sum andre driftskostnader 122 416 152 504

note 21 lØnnsKostnader

2009 2008
Lønninger 295 326 337 451
Arbeidsgiveravgift 47 451 57 910
Pensjonskostnader – tilskuddsbaserte pensjonsordninger 5 337 8 013
Pensjonskostnader – ytelsesbaserte pensjonsordninger (note 18) 11 372 7 977
Andre personalkostnader 24 196 21 174

Sum lønnskostnader 383 682 432 526

Revisjonshonorar 2009 2008

Kostnadsført godtgjørelse til konsernets revisor fordeler seg slik:
- lovpålagt revisjon 2 121 1 850
- andre attestasjonstjenester 0 34
- skatterådgivning 405 267
- annen bistand 86 156
Sum godtgjørelse til revisor 2 612 2 307

Alle beløp uten mva.

2009 2008
Antall årsverk pr. 31.12. - konsern 832 900

Lønn og godtgjørelse til styre og ledende ansatte
Grunnlønn Annen Styrehonorar Bonus Pensjon

2009 31.12.2009 godtgjørelse datterselskap
Ledende ansatte
Konsernsjef Geir Drangsland 1 620 000 7 995 Se styret 0 0
Konserndirektør salg/marked Per Jåtog 1 029 036 213 395 149 446 0 296 120
Økonomidirektør Jens Unhammer 884 772 28 382 83 928 0 204 754
Logistikkdirektør Alf-Håkon Hervold 724 380 11 270 0 13 104
IT-direktør Roy Kenneth Gruntetjern 676 992 11 270 0 12 093
Teknisk direktør Svein Herdal 789 660 11 085 36 000 0 269 765

Styre- Annen Styrehonorar
honorar godtgjørelse datterselskap

Styret
Terje Gunnulfsen, styreleder *) 107 250
Geir Drangsland *) 131 750 324 263
Nicolai Jarlsby 90 000
Siv Einstabland Kvåli 85 000
Maria Loen (fratrådt 30.3.2009) 68 125
Lill Nyseter Kortgaard (fra 13.5.2009) 0
Steinar B. Skoland, ansattrepr. 55 000 20 000
Bjørn Haugland, ansattrepr. 55 000 20 000
Ove Anseth, ansattrepr. 55 000 7 500
Tor Kristian Larsen,vararepresentant ansatte 3 500 7 500
*) Terje Gunnulfsen ble valgt til ny styreleder i Byggma ASA 26.2.2009 etter Geir Drangsland

Grunnlønn Annen Styrehonorar Bonus Pensjon
2008 31.12.2008 godtgjørelse datterselskap
Ledende ansatte
Adm. direktør Per Jåtog *) 1 027 044 291 757 188 830 0 412 190
Økonomidirektør Jens Unhammer 882 780 53 475 84 594 0 352 523
Logistikkdirektør Alf-Håkon Hervold 722 384 10 633 0 16 871
IT-direktør Roy Kenneth Gruntetjern 675 000 6 237 0 7 055
Teknisk direktør Svein Herdal 787 667 10 169 36 000 0 225 207

Styre- Annen Styrehonorar
honorar godtgjørelse datterselskap

Styret
Geir Drangsland, styreleder *) 122 000 1 620 000 312 898
Nicolai Jarlsby 85 000
Terje Gunnulfsen 80 000
Maria Loen 85 000
Siv Einstabland Kvåli 85 000
Arvid Thompsen, ansattrepr. til mai 2008 55 000 20 000
Steinar B. Skoland, ansattrepr. fra mai 2008 20 000
Bjørn Haugland, ansattrepr. 55 000 20 000
Ove Anseth, ansattrepr. 55 000 6 000
*) Per Jåtog var adm. direktør og Geir Drangsland var styreleder hele 2008.  F.o.m. 01.01.2009 er Geir Drangsland konsernsjef 
og Per Jåtog konserndirektør salg/marked.  Terje Gunnulfsen er valgt til ny styreleder i Byggma ASA.

Lederlønnserklæring med oversikt over godtgjørelse til ledende ansatte og styret er inntatt i styrets beretning.

Godtgjørelse til andre revisjonsselskap utgjør NOK 246 (2008: NOK 299) i revisjonshonorar og NOK 7 (2008: NOK 20) i andre honorarer.

note 22 Finansposter

Spesifikasjon finansposter 2009 2008
Finansinntekter
Andre renteinntekter 1 910 5 594
Agio 8 823 0
Sum finansinntekter 10 733 5 594

Finanskostnader
Rentekostnader banklån 26 263 41 806
Renteswap 1 014 6 002
Andre rentekostnader 1 316 1 634
Disagio 0 5 952
Andre finanskostnader 1 032 2 789
Sum finanskostnader 29 624 58 184

Sum finansposter -18 891 -52 590

note 20 andre driFtsKostnader

note 19 andre tap/geVinster - netto

2009 2008
Agio 24 599 12 061
Disagio -16 428 -11 943
Endring valutaterminkontrakter 1 876 -1 802
Sum andre tap/gevinster netto 10 047 -1 684
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RESULTAT PR AKSJE

Resultat pr. aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt                    
antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer (note 13).

2009 2008
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer -19 978 -47 006
Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer (i tusen) 9 396 9 397
Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) -2,13 -5,00

Utvannet resultat pr. aksje
Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for                     
effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning.

2009 2008
Årsresultat tilordnet selskapets aksjonærer -19 978 -47 006
Resultat benyttet for å beregne utvannet resultat pr. aksje -19 978 -47 006
Gjennomsnittlig antall utstedte, ordinære aksjer (tusen) 9 396 9 397
Gjennomsnittlig antall ordinære aksjer for beregning av utvannet resultat pr. aksje (tusen) 9 396 9 397
Utvannet resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) -2,13 -5,00

note 24 inntJening pr aKsJe

note 25 Utbytte

Utbetalt utbytte for 2008 og 2007 var henholdsvis noK 7.554 (noK 0,80 pr. aksje) og noK 14.164  (noK 1,50 pr. aksje). Foreslått utbetaling 
av utbytte for regnskapsåret 2009 er på noK 0,80 pr. aksje, totalt noK 7.554. Vedtak fattes på den ordinære generalforsamlingen 26. mai 2010. 
det foreslåtte utbyttet er ikke medtatt i årsregnskapet.

note 26 KontantresUltat Fra driFt
KONTANTRESULTAT FRA DRIFT

2009 2008

Årsresultat -20 806 -46 793

Justeringer for:

– Skattekostnad (note 23) -7 069 -12 784

– Avskrivninger (note 6) 75 890 59 564

– Avskrivninger immaterielle eiendeler (note 7) 2 634 2 030

– Nedskrivning av goodwill i forbindelse med verdifall (note 8) 0 662

– (Gevinst)/tap på salg av varige driftsmidler (se nedenfor) 132 625

– Netto endring i avsetninger for forpliktelser -1 645 2 741

– Netto virkelig verdi gevinst på derivater -3 480 9 429

– Rentekostnader (note 22) 27 579 41 816

– Valuta(gevinst)/tap på lån -10 528 7 400

Endringer i arbeidskapital :

– Varer 85 774 -35 905

– Kundefordringer og andre fordringer 32 455 22 263

– Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld -28 922 22 015

Kontantstrømmer fra driften 152 013 73 062

I kontantstrømoppstillingen består inntekt fra salg av varige driftsmidler av: 2009 2008

Balanseført verdi (note 6) 948 2 292

Gevinst/(tap) ved salg av varige driftsmidler -132 -625

Vederlag ved salg av varige driftsmidler 816 1 667

2009 2008
Betalbar skatt 1 777 740
Utsatt skatt (note 17) -8 846 -13 524
Sum skattekostnad -7 069 -12 784

2009 2008
Resultat før skattekostnad -27 876 -59 577
Skatt beregnet med de forskjellige lands skattesats på de respektive resultater -7 205 -16 462
Ikke skattepliktig inntekt/ikke skattemessig fradragsberettigede kostnader -309 1 071
Anvendelse av skattemessig fremførbart underskudd 0 0
Skattemessig tap hvor det ikke var balanseført utsatt skattefordel 444 2 607
Skattekostnad -7 069 -12 784

Skatten på konsernets resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom konsernets veide gjennomsnittlige skattesats hadde
vært benyttet. Differansen er forklart som følger:

Den veide gjennomsnittlige skattesatsen var 25,4 % (2008: 27,6 %).

note 23 sKatteKostnad
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note 27 betingede hendelser

det er ikke forventet at det vil oppstå vesentlige forpliktelser som følge av betingede hendelser.

note 28 KontraKtsForpliKtelserKONTRAKTSFORPLIKTELSER

2009 2008
Varige driftsmidler 5 609 0

Sum investeringsforpliktelser 5 609 0

2009 2008
Forfall innen 1 år 10 819 12 702

Forfall mellom 1 og 5 år 18 059 21 055

Forfall senere enn 5 år 1 046 2 824

Sum forpliktelser leieavtaler 29 924 36 581

Fremtidige akkumulerte minimumsutbetalinger knyttet til leieavtaler i oppsigelsestiden er som følger:

Investeringsforpliktelser
Inngåtte kontrakter pr. balansedagen for investeringer som ikke er medtatt i årsregnskapet er som følger:

Operasjonelle leieavtaler - forpliktelser hvor et selskap i konsernet er leietaker
Konsernet leier produksjons- lager og kontorlokaler for enkelte av konsernets aktiviteter. Leiekontraktene varierer med hensyn til 
oppsigelsestid.
Konsernet leier også noen maskiner og anlegg der leieperioden varierer. Årets regnskapsførte leiekostnader er vist i note 6.    

note 29 transaKsJoner med nÆrstÅende parterTRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

i) Salg av varer og tjenester 2009 2008
Salg av varer:
– Investor AS 0 0
Sum salg av varer og tjenester 0 0

ii) Kjøp av varer og tjenester 2009 2008
Kjøp av tjenester:
 - Investor AS (administrative tjenester) 2 046 1 962
Sum kjøp av varer og tjenester 2 046 1 962

iii) Balanseposter ved årsslutt som følge av kjøp og salg av varer/tjenester 2009 2008
Fordringer på nærstående parter (note 10):
– Investor AS 818 776
– Sørlands-Vekst AS 1 180 1 120
Sum 1 997 1 897
Gjeld til nærstående parter (note 15):
– Investor AS 0 210
Sum 0 210

Konsernet er kontrollert av Investor AS og Sørlands-Vekst AS som eier 58,8% av selskapets aksjer.  Resterende 41,2% av aksjene eies av forskjellig aksjonærer
Investor AS er eid 100% og Sørlands-Vekst AS 99,6% av konsernsjef Geir Drangsland. Konsernet kjøper noen administrative tjenester fra Investor AS og har 
netto fordringer mot Investor AS.  Disse administrative tjenestene består av honorar og reiseregning for konsernsjef Geir Drangsland.

Konsernet har vært involvert i transaksjoner med følgende nærstående parter:

Varer og tjenester selges til nærstående parter på vanlige forretningsmessige betingelser.

Tjenester til nærstående parter forhandles mellom partene og besluttes i styret

note 30 hendelser etter balansedagen
det er ingen vesentlige hendelser etter balansedagen.    
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note 31 datterselsKaper
DATTERSELSKAPER

Firma
Anskaffelses- 

tidspunkt  Forretningskontor
Stemme- 

andel 
Huntonit AB 01.01.1996 Stockholm, Sverige 100 %
Huntonit AS 25.04.1997 Vennesla 100 %
Sasmox Oy 01.05.1998 Kuopio, Finland 100 %
Fibo-Trespo AS 23.03.2000 Lyngdal 100 %
Byggma UK Limited 01.01.2001 London, England 100 %
Scan Lamps AS 06.06.2002 Kristiansand 100 %
Fibo-Trespo Inc. 22.01.2003 New Hampshire, USA 100 %
Fibo-Trespo Eiendom AS 31.03.2003 Vennesla 100 %
Uldal AS, Birkeland 03.06.2004 Birkeland 100 %
Uldal AS, Varhaug (deleid av Uldal AS, Birkeland) 03.06.2004 Varhaug 78 %
Birkeland Eiendom AS 03.06.2004 Birkeland 100 %
Rolf Dolven AS (eid av Scan Lamps AS) 16.11.2004 Tønsberg 100 %
Scanel AS (eid av Rolf Dolven AS) 16.11.2004 Tønsberg 100 %
Aneta Belysning AB 01.01.2005 Växjö, Sverige 100 %
Forestia AS 01.03.2006 Braskereidfoss 100 %
Forestia LB Wood AB (eid av Forestia AS) 01.03.2006 Taberg, Sverige 100 %
Masonite AB 01.08.2006 Rundvik, Sverige 100 %
Masonite Beams AB 01.08.2006 Rundvik, Sverige 100 %
Masonite Beams (UK) Ltd 31.12.2007 Kent, England 100 %
Aneta Belysning Fastighet AB (eid av Aneta Belysning AB) 31.12.2007 Växjö, Sverige 100 %

Firma Antall aksjer
Vårt antall 

aksjer
Bokført EK i 

datterselskap
Bokført verdi i 

Byggma
Huntonit AB SEK 100             100 100 436 96
Huntonit AS NOK 13 100        13 100 13 100 44 973 26 736
Sasmox Oy FIM 3 200          640 640 -1 617 0
Fibo-Trespo AS NOK 20 000        2 000 2 000 42 541 33 759
Byggma UK Limited GBP 10              10 000 10 000 2 620 5 576
Scan Lamps AS NOK 8 250          82 500 82 500 9 469 15 355
Fibo-Trespo Inc. USD 0,1              100 100 6 0
Fibo-Trespo Eiendom AS NOK 1 000          10 000 10 000 27 360 15 250
Uldal AS, Birkeland NOK 10 480        1 048 000 1 048 000 17 799 12 147
Uldal AS, Varhaug *) NOK 5 660          566 000 442 000 14 487 0
Birkeland Eiendom AS NOK 500             500 500 2 289 8 354
Rolf Dolven AS *) NOK 2 000          200 000 200 000 3 617 0
Scanel AS *) NOK 1 100          11 000 11 000 2 492 0
Aneta Belysning AB SEK 600             600 600 10 615 27 453
Forestia AS NOK 50 000        1 000 000 1 000 000 110 496 60 111
Forestia LB Wood AB *) SEK 100             1 000 1 000 0 0
Masonite AB SEK 5 949          59 485 59 485 7 538 11 905
Masonite Beams AB SEK 2 200          22 000 22 000 -34 497 11 970
Masonite Beams (UK) Ltd GBP 10              2 000 2 000 -14 0
Aneta Belysning Fastighet AB *) SEK 100             1 000 1 000 81 0

Sum 260 612 228 711
*) Eies av Byggma ASA via andre datterselskaper. 

Aksjekapital 
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note 32 aKsJeKapital og aKsJonÆrinFormasJon

AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført
A-aksjer 9 442 395           2,60                 24 550              
Sum 9 442 395           2,60                  24 550            

Antall Andel av
20 største aksjonærer pr. 31.12.2009 aksjer aksjekapital
Investor AS *)  4 548 612 48,17 %
Sørlands-Vekst AS  *) 1 000 000 10,59 %
MP Pensjon 925 472 9,80 %
Carnegie Inv Meg 690 350 7,31 %
Tiata AS  458 150 4,85 %
Trekka AS  288 890 3,06 %
Vikerud Verdi AS  195 900 2,07 %
Farstad Sverre Andreas 150 000 1,59 %
Ambua Invest AS  148 200 1,57 %
Beeline AS  103 000 1,09 %
Warrenwicklund Utbytte 86 896 0,92 %
Ingus AS  76 650 0,81 %
Stokke Industri AS  58 800 0,62 %
Byggma ASA  53 056 0,56 %
Warrenwicklund Norge 32 900 0,35 %
I Ulstein Loen AS 29 100 0,31 %
Akselsen Øystein 25 000 0,26 %
Terra Norge VPF 25 000 0,26 %
NB Plussfond 21 000 0,22 %
Forenede Forvaltning 19 600 0,21 %
Sum 20 største aksjonærer 8 936 576 94,64 %
Aksjekapital 9 442 395 100,00 %
*) Konsernsjef Geir Drangsland eier 100% av Investor AS.  Investor AS eier 99,6% av Sørlands-Vekst AS

31.12.2009
Antall

Styret og Ledelse aksjer
Styret:
Adm. direktør Terje Gunnulfsen, leder 8 800
Konsernsjef  Geir Drangsland 5 548 612
Siviløkonom Nicolai Jarlsby 0
Advokat Siv Einstabland Kvåli 0
Adm.direktør Lill Nyseter Kortgaard 0
Operatør Ove Anseth 0
Lagerarbeider  Bjørn Egil Haugland 0
Operatør Steinar Skoland 0

Varamedlemmer
0

Produktsjef Arvid M. Thompsen 0
Funksjonær Tor Kristian Larsen 0

0
Operatør Lars Roger Steen 0

Ledelse:
Konserndirektør salg/marked Per Jåtog 4 673
Økonomidirektør  Jens Unhammer 4 673
Logistikkdirektør Alf Håkon Hervold 0
IT-direktør Roy Kenneth Grundetjern 0
Teknisk Direktør Svein Herdal 0

Revisjon  :
Revisorfirma  PricewaterhouseCoopers AS 0

Selskapet har 651 aksjonærer pr 31.12.2009 . Alle aksjer gir samme rett i selskapet

Styret har fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer til et samlet pålydende av inntil NOK 2.455.021. Det skal betales minimum 
NOK 5 og maksimum NOK 100 pr aksje. Fullmakten gjelder til 1. november 2010. Selskapet eier 53.056 egne aksjer pr. 31.12.2009.

Innkjøpssjef Tor Jeppestøl Strandberg

Service- og innkjøpsansvarlig Jostein Gunnleiv Egeland
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NGAAP NGAAP
Alle tall i NOK 1000 Note 2009 2008

Driftsinntekter
Salgsinntekter 12 714 827 737 150
Andre driftsinntekter 4 226 2 956
Sum driftsinntekter 719 053 740 106

Driftskostnader
Vare-og tilvirkningskostnader 714 827 737 150
Lønnskostnader 9 783 741
Avskrivninger 2,3 2 057 1 881
Andre driftskostnader 9 27 652 9 608
Sum driftskostnad 745 319 749 381

Driftsresultat -26 266 -9 275

Finansinntekter 10 51 114 13 754
Finanskostnader 10 13 131 24 950
Sum finansposter 37 983 -11 196

Ordinært resultat før skattekostnad 11 717 -20 471

Skattekostnad på ordinært resultat 8 -261 -1 734
                                                                                                        
Årsresultat 11 978 -18 737
                        
Disponering av resultat:
Foreslått utbytte 1 7 554 7 554
Overført annen egenkapital 1 4 424 -26 291
Sum disponert 11 978 -18 737

ByGGMA ASA  
RESUltAtREGnSKAP
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ByGGMA ASA 
BAlAnSE PR. 31.12. 
Alle tall i NOK 1000 Note

NGAAP 
2009

NGAAP 
2008

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Forskning & utvikling 3 2 036 2 375
Utsatt skattefordel 8 138 1 429
Sum immaterielle eiendeler 2 174 3 804

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, maskiner, anlegg etc 2 1 910 2 579
Sum varige driftsmidler 1 910 2 579

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 4 228 711 217 226
Lån til selskap i konsernet 5,6 44 365 23 617
Sum finansielle anleggsmidler 273 076 240 843
Sum anleggsmidler 277 161 247 227

Omløpsmidler:

Fordringer
Kundefordringer 5,6 88 299 68 797
Fordringer på konsernselskap 6 59 590 21 328
Andre fordringer 487 1 072
Sum fordringer 148 376 91 197

Bankinnskudd, kontanter og lignende 11 2 3
Sum omløpsmidler 148 378 91 201

SUM EIENDELER 425 539 338 428

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 1,7 24 550 24 550
Overkursfond 1 34 499 34 499
Egne aksjer 1 -138 -117
Annen innskutt egenkapita 1 312 312
Sum innskutt egenkapital 59 223 59 243

Opptjent egenkapital              
Annen egenkapital 1 39 498 35 354
Sum opptjent egenkapital 39 498 35 354
Sum egenkapital 98 721 94 597

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 8 0 0
Sum avsetning for forpliktelser 0 0

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 5 18 571 24 786
Gjeld til konsernselskap 5,6 7 467 7 733
Sum annen langsiktig gjeld 26 038 32 519

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 5 164 461 98 723
Leverandørgjeld 6 98 300 73 164
Betalbar skatt 8 0 0
Skyldige offentlige avgifter 14 918 14 512
Utbytte 1 7 554 7 554
Gjeld til konsernselskap 6 15 036 16 616
Annen kortsiktig gjeld 512 742
Sum kortsiktig gjeld 300 780 211 311
Sum gjeld 326 818 243 830

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 425 539 338 428

Vennesla, 8. april 2010
Styret for Byggma ASA

Terje Gunnulfsen Nicolai Jarlsby Siv Einstabland Kvåli
Styreleder

Lill Nyseter Kortgaard Ove Anseth Bjørn Egil Haugland

Steinar Skoland Geir drangsland
Styremedlem og konsernsjef

GEIR DRANGSLAND
StyREmEDLEm/KoNSERNSJEf

tERJE GUNNULfSEN
StyRELEDER 

SIv EINStABLAND KvåLI NIcoLAI JARLSBy

vENNESLA 8. APRIL 2010 
StyREt foR ByGGmA ASA

BJØRN EGIL hAUGLAND ovE ANSEth StEINAR SKoLAND

LILL NySEtER KoRtGAARD
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ByGGMA ASA 
KontAntStRøMoPPStIllInG   

Alle tall i NOK 1000 2009 2008

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad 11 717 -5 713

Periodens betalte skatt 1 552 -17 444

Ordinære avskrivninger 2 057 1 881

Endring i kundefordringer -19 502 -472

Endring i leverandørgjeld/-forskudd leverandører 25 136 2 308

Endring i andre fordringer og tidsavgrensninger -76 754 4 374

Mottatt konsernbidrag 5 440 81 460

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -50 354 66 394

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Utbetaling ved kapitalutvidelse i datterselskap 0 -3 856

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -1 049 -867

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 049 -4 723

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Endring i kassekreditt 65 738 -48 412

Salg av egne aksjer 0 168

Kjøp av egne aksjer -301 -361

Utbetaling ved avdrag langsiktig gjeld -6 481 -6 981

Innbetaling ved opptak langsiktig gjeld 0 8 000

Utbetalt utbytte -7 554 -14 164

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 51 402 -61 750

Netto endring i betalingsmidler -1 -79

Beholdning betalingsmidler ved periodens begynnelse 3 82

Periodens endring i betalingsmidler -1 -79

Beholdning betalingsmidler ved periodens slutt 2 3

Denne består av:

Bankinnskudd/likvider 2 3

Bundne skattetrekksmidler 0 0

2 3
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ByGGMA ASA 
REGnSKAPSPRInSIPPER 
årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og 
god regnskapsskikk.  
   
generelt  
Byggma ASA er hjemmehørende i norge. Selskapets adresse er 
Venneslaveien 233, Postboks 21, 4701 Vennesla, norge. Byggma ASA 
er børsnotert på oslo Børs. Byggma ASA er et holdings- og mar-
kedsføringselskap for flere produksjons- og salgsselskaper. 

salgsinnteKter 
Salg av varer resultatføres når selskapet har levert sine produkter til 
kunden, kunden har akseptert produktet og kundens evne til å gjøre 
opp fordringen er tilfredsstillende bekreftet. Inntekter ved salg av 
varer og tjenester vurderes til virkelig verdi, netto etter fradrag for 
merverdiavgift, returer, rabatter og avslag.

KlassiFisering og VUrdering aV balanseposter 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggs-
midler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer 
som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som 
omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til 
grunn.

omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etablerings-
tidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler 
avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskri-
ves til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigå-
ende. langsiktig gjeld med unntak av avsetninger balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer  
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til  
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning  
til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte  
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap.   

Varebeholdning   
lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost  og 
virkelig verdi. Råvarer og driftsmateriell vurderes til gjennom- 
snittlig anskaffelseskost. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under  
tilvirkning vurderes til laveste verdi av full tilvirkningskost og antatt 
salgspris etter fradrag for salgskostnader. netto salgsverdi for råvarer 
og varer under tilvirkning beregnes til salgsverdien av ferdig tilvirket 
produkt redusert for gjenstående tilvirkningskostnader og salgskost-
nader. I full tilvirkningskost inngår, foruten inntakskost, direkte og 
indirekte tilvirkningskostnader inklusive andel av faste tilvirknings-
kostnader.   

eiendeler og gJeld i UtenlandsK ValUta  
løpende transaksjoner i utenlandsk valuta bokføres til valutakurs på 
transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert 
etter kursen ved regnskapsårets slutt. Valutagjeld anvendt til finansiering av 
utenlandske datterselskaper føres i morselskapets regnskap til  
kursen ved regnskapsårets slutt. Valutatap-/gevinst føres under finans-
poster.     
 
   

ValUtaKUrsrisiKo og renterisiKo 
Selskapet benytter ulike finansielle instrumenter i styringen av rente- 
og valutaeksponeringen. Inntekter og kostnader som oppstår på  
inngåtte avtaler som er definert som sikringsforretninger, periodi-
seres og klassifiseres på samme måte som de underliggende balanse-
postene. Sikringsforretninger som er gjort for å sikre fremtidige kon-
tantstrømmer, vurderes i sammenheng med disse.    

Varige driFtsmidler 
Varige driftsmidler vurderes til historisk kostpris med fradrag for 
bedriftsøkonomiske avskrivninger. ordinært vedlikehold av driftsmidler 
kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller 
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
disse. Utskiftninger av driftsmidler blir aktivert.

Fortjeneste, eventuelt tap, ved salg av driftsmidler er beregnet som 
differansen mellom salgssum og bokført verdi. Beløp medtas under 
ordinære inntekter og kostnader.   

milJØinVesteringer 
Miljøinvesteringer som øker anleggets levetid, kapasitet eller sikkerhet 
blir aktivert og avskrevet over forventet levetid. øvrige kostnader i 
forbindelse med ytre og indre miljø kostnadsføres.  
 
leasing 
det skilles mellom finansiell og operasjonell leasing. driftsmidler 
finansiert ved finansiell leasing er regnskapsmessig klassifisert under 
varige driftsmidler. Motposten er medtatt under langsiktig gjeld. 
operasjonell leasing kostnadsføres som driftskostnader basert på  
fakturert leasingleie. 

inVesteringer i aKsJer og andeler   
langsiktige aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden. 
Kostmetoden medfører at aksjer og andeler balanseføres til kostpris, 
og mottatt kontantvederlag behandles som utbytte i utbetalingsåret.  

garantiansVar  
Forventede utgifter til fremtidige garantiarbeider knyttet til salgs- 
inntekter er kostnadsført, og ført som avsetning i balansen. 
Avsetningen baseres på historiske erfaringstall for garantier. 

pensJoner 
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med foreløpig 
norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader.

sKatt 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens  
betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet  
med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmes-
sig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret . 
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som 
reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skatte-
virkningen er beregnet på nettogrunnlaget.  
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NOTER TIL REGNSKAPET

Alle tall i NOK 1000 dersom ikke annet er angitt

Note 1     EGENKAPITAL

Årets endring av egenkapital

Aksje-
kapital

Overkurs-
fond Egne aksjer

Annen innskutt
egenkapital

Annen 
egenkapital Sum 

24 550 34 499 -117 312 35 354 121 080

0 0 -21 0 -280 -301

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 11 978 11 978
0 0 0 0 -7 554 -7 554

24 550 34 499 -138 312 39 498 98 721Egenkapital pr 31.12 2009

Årets resultat 

Egenkapital pr 01.01 2009

Kjøp av egne aksjer

Avsatt utbytte

Salg av egne aksjer
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note 2 Varige driFtsmidler

Byggma ASA Noter til regnskapet for 2009
Note 2     VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler
Maskiner og 

inventar
Programvare og 

lignende
Anlegg under 

utførelse
Sum varige 
driftsmidler

Anskaffelseskost pr . 01.01.09 1 904 7 577 128 9 609
Tilgang kjøpte driftsmidler 79 1 098 -128 1 049
Avgang solgte driftsmidler 0
Anskaffelseskost 31.12.09 1 983 8 675 0 10 658

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.09 -1 613 -7 134 0 -8 747

Bokført verdi pr. 31.12.09 370 1 540 0 1 910

Årets avskrivninger -215 -1 502 0 -1 717

Selskapet benytter lineære avskrivninger, men foretok en revurdering av levetider i 2005 (knekkpunkt).
Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er satt til:
* Maskiner og inventar 5-15 år
* Edb-utstyr 3-5 år
Byggma ASA driver sin virksomhet i datterselskapers kontorlokaler.

Note 3     IMMATRIELLE EIENDELER

Immaterielle eiendeler FoU

Sum 
immaterielle 

eiendeler

Anskaffelseskost pr . 01.01.09 3 412 3 412
Tilgang kjøpte driftsmidler 0 0
Avgang solgte driftsmidler 0 0
Anskaffelseskost 31.12.09 3 412 3 412

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.09 -1 376 -1 376

Bokført verdi pr. 31.12.09 2 036 2 036

Årets avskrivninger -339 -339

FOU avskrives lineært over forventet levetid på 10 år.

Note 4     DATTERSELSKAPER

Firma
Anskaffelses 

tidspunkt Forretningskontor Stemme- andel 

Huntonit AB 01.01.1996 Stockholm, Sverige 100 %
Huntonit AS 25.04.1997 Vennesla 100 %
Sasmox Oy 01.05.1998 Kuopio, Finland 100 %
Fibo-Trespo AS 23.03.2000 Lyngdal 100 %
Byggma UK Limited 01.01.2001 London, England 100 %
Scan Lamps AS 06.06.2002 Kristiansand 100 %
Fibo-Trespo Inc. 22.01.2003 New Hampshire, USA 100 %
Fibo-Trespo Eiendom AS 31.03.2003 Vennesla 100 %
Uldal AS, Birkeland 03.06.2004 Birkeland 100 %
Uldal AS, Varhaug (deleid av Uldal AS, Birkeland) 03.06.2004 Varhaug 78 %
Birkeland Eiendom AS 03.06.2004 Birkeland 100 %
Rolf Dolven AS (eid av Scan Lamps AS) 16.11.2004 Tønsberg 100 %
Scanel AS (eid av Rolf Dolven AS) 16.11.2004 Tønsberg 100 %
Aneta Belysning AB 01.01.2005 Växjö, Sverige 100 %
Forestia AS 01.03.2006 Braskereidfoss 100 %
Forestia LB Wood AB (eid av Forestia AS) 01.03.2006 Taberg, Sverige 100 %
Masonite AB 01.08.2006 Rundvik, Sverige 100 %
Masonite Beams AB 01.08.2006 Rundvik, Sverige 100 %
Masonite Beams (UK) Ltd 31.12.2007 Kent, England 100 %
Aneta Belysning Fastighet AB (eid av Aneta Belysning AB) 31.12.2007 Växjö, Sverige 100 %

Firma Antall aksjer
Vårt antall 

aksjer
Bokført EK i 

datterselskap
Bokført verdi i 

Byggma
Huntonit AB SEK 100                 100 100 436 96
Huntonit AS NOK 13 100            13 100 13 100 44 973 26 736
Sasmox Oy FIM 3 200              640 640 -1 617 0
Fibo-Trespo AS NOK 20 000            2 000 2 000 42 541 33 759
Byggma UK Limited GBP 10                  10 000 10 000 2 620 5 576
Scan Lamps AS NOK 8 250              82 500 82 500 9 469 15 355
Fibo-Trespo Inc. USD 0,1                  100 100 6 0
Fibo-Trespo Eiendom AS NOK 1 000              10 000 10 000 27 360 15 250
Uldal AS, Birkeland NOK 10 480            1 048 000 1 048 000 17 799 12 147
Uldal AS, Varhaug *) NOK 5 660              566 000 442 000 14 487 0
Birkeland Eiendom AS NOK 500                 500 500 2 289 8 354
Rolf Dolven AS *) NOK 2 000              200 000 200 000 3 617 0
Scanel AS *) NOK 1 100              11 000 11 000 2 492 0
Aneta Belysning AB SEK 600                 600 600 10 615 27 453

Aksjekapital 
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Note 2     VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler
Maskiner og 

inventar
Programvare og 

lignende
Anlegg under 

utførelse
Sum varige 
driftsmidler

Anskaffelseskost pr . 01.01.09 1 904 7 577 128 9 609
Tilgang kjøpte driftsmidler 79 1 098 -128 1 049
Avgang solgte driftsmidler 0
Anskaffelseskost 31.12.09 1 983 8 675 0 10 658

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.09 -1 613 -7 134 0 -8 747

Bokført verdi pr. 31.12.09 370 1 540 0 1 910

Årets avskrivninger -215 -1 502 0 -1 717

Selskapet benytter lineære avskrivninger, men foretok en revurdering av levetider i 2005 (knekkpunkt).
Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er satt til:
* Maskiner og inventar 5-15 år
* Edb-utstyr 3-5 år
Byggma ASA driver sin virksomhet i datterselskapers kontorlokaler.

Note 3     IMMATRIELLE EIENDELER

Immaterielle eiendeler FoU

Sum 
immaterielle 

eiendeler

Anskaffelseskost pr . 01.01.09 3 412 3 412
Tilgang kjøpte driftsmidler 0 0
Avgang solgte driftsmidler 0 0
Anskaffelseskost 31.12.09 3 412 3 412

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.09 -1 376 -1 376

Bokført verdi pr. 31.12.09 2 036 2 036

Årets avskrivninger -339 -339

FOU avskrives lineært over forventet levetid på 10 år.

Note 4     DATTERSELSKAPER

Firma
Anskaffelses 

tidspunkt Forretningskontor Stemme- andel 

Huntonit AB 01.01.1996 Stockholm, Sverige 100 %
Huntonit AS 25.04.1997 Vennesla 100 %
Sasmox Oy 01.05.1998 Kuopio, Finland 100 %
Fibo-Trespo AS 23.03.2000 Lyngdal 100 %
Byggma UK Limited 01.01.2001 London, England 100 %
Scan Lamps AS 06.06.2002 Kristiansand 100 %
Fibo-Trespo Inc. 22.01.2003 New Hampshire, USA 100 %
Fibo-Trespo Eiendom AS 31.03.2003 Vennesla 100 %
Uldal AS, Birkeland 03.06.2004 Birkeland 100 %
Uldal AS, Varhaug (deleid av Uldal AS, Birkeland) 03.06.2004 Varhaug 78 %
Birkeland Eiendom AS 03.06.2004 Birkeland 100 %
Rolf Dolven AS (eid av Scan Lamps AS) 16.11.2004 Tønsberg 100 %
Scanel AS (eid av Rolf Dolven AS) 16.11.2004 Tønsberg 100 %
Aneta Belysning AB 01.01.2005 Växjö, Sverige 100 %
Forestia AS 01.03.2006 Braskereidfoss 100 %
Forestia LB Wood AB (eid av Forestia AS) 01.03.2006 Taberg, Sverige 100 %
Masonite AB 01.08.2006 Rundvik, Sverige 100 %
Masonite Beams AB 01.08.2006 Rundvik, Sverige 100 %
Masonite Beams (UK) Ltd 31.12.2007 Kent, England 100 %
Aneta Belysning Fastighet AB (eid av Aneta Belysning AB) 31.12.2007 Växjö, Sverige 100 %

Firma Antall aksjer
Vårt antall 

aksjer
Bokført EK i 

datterselskap
Bokført verdi i 

Byggma
Huntonit AB SEK 100                 100 100 436 96
Huntonit AS NOK 13 100            13 100 13 100 44 973 26 736
Sasmox Oy FIM 3 200              640 640 -1 617 0
Fibo-Trespo AS NOK 20 000            2 000 2 000 42 541 33 759
Byggma UK Limited GBP 10                  10 000 10 000 2 620 5 576
Scan Lamps AS NOK 8 250              82 500 82 500 9 469 15 355
Fibo-Trespo Inc. USD 0,1                  100 100 6 0
Fibo-Trespo Eiendom AS NOK 1 000              10 000 10 000 27 360 15 250
Uldal AS, Birkeland NOK 10 480            1 048 000 1 048 000 17 799 12 147
Uldal AS, Varhaug *) NOK 5 660              566 000 442 000 14 487 0
Birkeland Eiendom AS NOK 500                 500 500 2 289 8 354
Rolf Dolven AS *) NOK 2 000              200 000 200 000 3 617 0
Scanel AS *) NOK 1 100              11 000 11 000 2 492 0
Aneta Belysning AB SEK 600                 600 600 10 615 27 453

Aksjekapital 
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note 4 datterselsKaperByggma ASA Noter til regnskapet for 2009
Note 4     DATTERSELSKAPER

Firma
Anskaffelses- 

tidspunkt Forretningskontor
Stemme- 

andel 

Huntonit AB 01.01.1996 Stockholm, Sverige 100 %
Huntonit AS 25.04.1997 Vennesla 100 %
Sasmox Oy 01.05.1998 Kuopio, Finland 100 %
Fibo-Trespo AS 23.03.2000 Lyngdal 100 %
Byggma UK Limited 01.01.2001 London, England 100 %
Scan Lamps AS 06.06.2002 Kristiansand 100 %
Fibo-Trespo Inc. 22.01.2003 New Hampshire, USA 100 %
Fibo-Trespo Eiendom AS 31.03.2003 Vennesla 100 %
Uldal AS, Birkeland 03.06.2004 Birkeland 100 %
Uldal AS, Varhaug (deleid av Uldal AS, Birkeland) 03.06.2004 Varhaug 78 %
Birkeland Eiendom AS 03.06.2004 Birkeland 100 %
Rolf Dolven AS (eid av Scan Lamps AS) 16.11.2004 Tønsberg 100 %
Scanel AS (eid av Rolf Dolven AS) 16.11.2004 Tønsberg 100 %
Aneta Belysning AB 01.01.2005 Växjö, Sverige 100 %
Forestia AS 01.03.2006 Braskereidfoss 100 %
Forestia LB Wood AB (eid av Forestia AS) 01.03.2006 Taberg, Sverige 100 %
Masonite AB 01.08.2006 Rundvik, Sverige 100 %
Masonite Beams AB 01.08.2006 Rundvik, Sverige 100 %
Masonite Beams (UK) Ltd 31.12.2007 Kent, England 100 %
Aneta Belysning Fastighet AB (eid av Aneta Belysning AB) 31.12.2007 Växjö, Sverige 100 %

Firma Antall aksjer
Vårt antall 

aksjer
Bokført EK i 

datterselskap

Bokført 
verdi i 

Byggma
Huntonit AB SEK 100         100 100 436 96
Huntonit AS NOK 13 100     13 100 13 100 44 973 26 736
Sasmox Oy FIM 3 200      640 640 -1 617 0
Fibo-Trespo AS NOK 20 000     2 000 2 000 42 541 33 759
Byggma UK Limited GBP 10           10 000 10 000 2 620 5 576
Scan Lamps AS NOK 8 250      82 500 82 500 9 469 15 355
Fibo-Trespo Inc. USD 0,1          100 100 6 0
Fibo-Trespo Eiendom AS NOK 1 000      10 000 10 000 27 360 15 250
Uldal AS, Birkeland NOK 10 480     1 048 000 1 048 000 17 799 12 147
Uldal AS, Varhaug *) NOK 5 660      566 000 442 000 14 487 0
Birkeland Eiendom AS NOK 500         500 500 2 289 8 354
Rolf Dolven AS *) NOK 2 000      200 000 200 000 3 617 0
Scanel AS *) NOK 1 100      11 000 11 000 2 492 0
Aneta Belysning AB SEK 600         600 600 10 615 27 453
Forestia AS NOK 50 000     1 000 000 1 000 000 110 496 60 111
Forestia LB Wood AB *) SEK 100         1 000 1 000 0 0
Masonite AB SEK 5 949      59 485 59 485 7 538 11 905
Masonite Beams AB SEK 2 200      22 000 22 000 -34 497 11 970
Masonite Beams (UK) Ltd GBP 10           2 000 2 000 -14 0
Aneta Belysning Fastighet AB *) SEK 100         1 000 1 000 81 0
Sum 260 612 228 711
*) Eies av Byggma ASA via andre datterselskaper. 

Note 5    FORDRINGER OG GJELD

Langsiktige fordringer med forfall senere enn 1 år 2009 2008
Andre langsiktige fordringer 44 365 23 617
Sum 44 365 23 617

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Gjeld til konsernselskap 7 467 5 067
Sum 7 467 5 067

Gjeld sikret ved pant 183 032 123 509

Pantsatte eiendeler:
Kundefordringer 88 299 68 797
Aksjer i datterselskaper 60 111 60 111
Varige driftsmidler 0 0
Sum 148 410 128 908

Trekkrettighet:
Byggma ASA inngår i konsernkassekreditsystem, sammen med andre selskap i konsernet.

Byggma ASA er kausjonist for hele opptrekket på konsernkassekreditten.

Aksjekapital 

Konsernet hadde samlet NOK 152,0 mill. i opptrekk på konsernkassekreditten pr. 31.12.09.

Byggma ASA er solidarisk ansvarlig for innbetaling av merverdiavgift med konsernselskapene Huntonit AS, Fibo-Trespo AS og Fibo-Trespo Eiendom 
AS.
Byggma ASA har i tillegg stilt seg som kausjonist for gjeld i andre konsernselskap på til sammen NOK 155 mill. 
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Byggma ASA Noter til regnskapet for 2009

Note 5    FORDRINGER OG GJELD

Langsiktige fordringer med forfall senere enn 1 år 2009 2008
Andre langsiktige fordringer 44 365 23 617
Sum 44 365 23 617

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Gjeld til konsernselskap 7 467 5 067
Sum 7 467 5 067

Gjeld sikret ved pant 183 032 123 509

Pantsatte eiendeler:
Kundefordringer 88 299 68 797
Aksjer i datterselskaper 60 111 60 111
Sum 148 410 128 908

Trekkrettighet:
Byggma ASA inngår i konsernkassekreditsystem, sammen med andre selskap i konsernet.

Byggma ASA er kausjonist for hele opptrekket på konsernkassekreditten.
Byggma ASA er solidarisk ansvarlig for innbetaling av merverdiavgift med konsernselskapene Huntonit AS, Fibo-Trespo AS og                   
Fibo-Trespo Eiendom AS.

Konsernet hadde samlet NOK 152,0 mill. i opptrekk på konsernkassekreditten pr. 31.12.09.

Byggma ASA har i tillegg stilt seg som kausjonist for gjeld i andre konsernselskap på til sammen NOK 155 mill. 
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Note 6  MELLOMVÆRENDE MED ANDRE SELSKAPER I SAMME KONSERN

Fordringer til konsernselskap 2009 2008
Langsiktige fordringer/utlån 44 365          23 617              
Kundefordringer 37 764          26 763              
Andre fordringer 59 590          23 328              
Sum fordringer på konsernselskaper 141 719       73 709              

Gjeld til konsernselskap
Langsiktig gjeld -               -                    
Leverandørgjeld 39 506          24 167              
Langsiktig gjeld til konsernselskap 7 467            7 733                
Annen kortsiktig gjeld 15 036          16 616              
Sum gjeld til konsernselskap 62 009         48 517              

Viser også til note 5

Note 7     AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende
A-aksjer 9 442 395     2,60                  
Sum 9 442 395    2,60                  

Antall Andel av
20 største aksjonærer pr. 31.12.2009 aksjer aksjekapital
Investor AS *)  4 548 612 48,17 %
Sørlands-Vekst AS  *) 1 000 000 10,59 %
MP Pensjon 925 472 9,80 %
Carnegie Inv Meg 690 350 7,31 %
Tiata AS  458 150 4,85 %
Trekka AS  288 890 3,06 %
Vikerud Verdi AS  195 900 2,07 %
Farstad Sverre Andreas 150 000 1,59 %
Ambua Invest AS  148 200 1,57 %
Beeline AS  103 000 1,09 %
Warrenwicklund Utbytte 86 896 0,92 %
Ingus AS  76 650 0,81 %
Stokke Industri AS  58 800 0,62 %
Byggma ASA  53 056 0,56 %
Warrenwicklund Norge 32 900 0,35 %
I Ulstein Loen AS 29 100 0,31 %
Akselsen Øystein 25 000 0,26 %
Terra Norge VPF 25 000 0,26 %
NB Plussfond 21 000 0,22 %
Forenede Forvaltning 19 600 0,21 %
Sum 20 største aksjonærer 8 936 576 94,64 %
Aksjekapital 9 442 395 100,00 %

*) Konsernsjef Geir Drangsland eier 100% av Investor AS.  Investor AS eier 99,6% av Sørlands-Vekst AS.

31.12.2009

Selskapet har 651 aksjonærer pr 31.12.2009 . Alle aksjer gir samme rett i selskapet.

Styret har fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer til et samlet pålydende av inntil NOK 2.455.021. Det skal betales minimum NOK 5 og maks
100 pr aksje. Fullmakten gjelder til 1. november 2010. Selskapet eier 53.056 egne aksjer pr. 31.12.2009.
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Note 7     AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført
A-aksjer 9 442 395      2,60               24 550      
Sum 9 442 395    2,60              24 550     

Antall Andel av
20 største aksjonærer pr. 31.12.2009 aksjer aksjekapital
Investor AS *)  4 548 612 48,17 %
Sørlands-Vekst AS  *) 1 000 000 10,59 %
MP Pensjon 925 472 9,80 %
Carnegie Inv Meg 690 350 7,31 %
Tiata AS  458 150 4,85 %
Trekka AS  288 890 3,06 %
Vikerud Verdi AS  195 900 2,07 %
Farstad Sverre Andreas 150 000 1,59 %
Ambua Invest AS  148 200 1,57 %
Beeline AS  103 000 1,09 %
Warrenwicklund Utbytte 86 896 0,92 %
Ingus AS  76 650 0,81 %
Stokke Industri AS  58 800 0,62 %
Byggma ASA  53 056 0,56 %
Warrenwicklund Norge 32 900 0,35 %
I Ulstein Loen AS 29 100 0,31 %
Akselsen Øystein 25 000 0,26 %
Terra Norge VPF 25 000 0,26 %
NB Plussfond 21 000 0,22 %
Forenede Forvaltning 19 600 0,21 %
Sum 20 største aksjonærer 8 936 576 94,64 %
Aksjekapital 9 442 395 100,00 %

*) Konsernsjef Geir Drangsland eier 100% av Investor AS.  Investor AS eier 99,6% av Sørlands-Vekst AS.

31.12.2009

Selskapet har 651 aksjonærer pr 31.12.2009. Alle aksjer gir samme rett i selskapet.

Styret har fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer til et samlet pålydende av inntil NOK 2.455.021. Det skal betales minimum NOK 5   
og maksimum NOK 100 pr aksje. Fullmakten gjelder til 1. november 2010. Selskapet eier 53.056 egne aksjer pr. 31.12.2009.
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Antall

Styret og Ledelse aksjer
Styret:
Adm. direktør Terje Gunnulfsen, leder 8 800
Konsernsjef  Geir Drangsland 5 548 612
Siviløkonom Nicolai Jarlsby 0
Advokat Siv Einstabland Kvåli 0
Adm.direktør Lill Nyseter Kortgaard 0
Operatør Ove Anseth 0
Lagerarbeider  Bjørn Egil Haugland 0
Operatør Steinar Skoland 0

Varamedlemmer
Innkjøpssjef Tor Jeppestøl Strandberg 0
Produktsjef Arvid M. Thompsen 0
Funksjonær Tor Kristian Larsen 0
Service- og innkjøpsansvarlig Jostein Gunnleiv Egeland 0
Operatør Lars Roger Steen 0

Ledelse:
Konserndirektør salg/marked Per Jåtog 4 673
Økonomidirektør  Jens Unhammer 4 673
Logistikkdirektør Alf Håkon Hervold 0
IT-direktør Roy Kenneth Grundetrjern 0
Teknisk Direktør Svein Herdal 0

Revisjon  :
Revisorfirma  PricewaterhouseCoopers AS 0

Note 8     SKATT

Oversikt over midlertidige forskjeller: 2009 2008
Fordringer 0 0
Varer 0 0
Anleggsmidler -337 417
Avsetning etter god regnskapsskikk 0 0
Langsiktig valutagjeld 0 0
Godtgjørelse aksjeutbytte 0 0
Netto midlertidige forskjeller -337 417
3% skattepliktig aksjeinntekt 34 20
Underskudd til fremføring -192 -5 542
Grunnlag for utsatt skatt -496 -5 105

28 % utsatt skatt/utsatt skattefordel -138 -1 429
Utsatt skatt på frigitte pensjonsmidler ført mot egenkapitalen 0 0
Balanseført utsatt skatt /utsatt skattefordel -138 -1 429

Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad 11 717 -20 471
Permanente forskjeller  -11 530 14 930
Korreksjon utbytte Byggma UK Ltd. -1 133 -672
Korreksjon skattefradrag skattefunn 0 0
Endring i midlertidige forskjeller 754 670
Årets skattegrunnlag -192 -5 543

Årets skattekostnad fordeler seg på:
Betalbar skatt (28 % av skattegrunnlag) 0 0
Endring betalbar skatt tidligere år -1 552 0
Endring i utsatt skatt 1 291 -1 734
Korreksjon skatt (utbytte oa) 0 0
Sum skattekostnad -261 -1 734

Betalbar skatt i balansen
Betalbar skatt i skattekostnaden 0 0
Endring betalbar skatt tidligere år 0 0
Korreksjon 0 0
Betalbar skatt i balansen 0 0
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Byggma ASA Noter til regnskapet for 2009
Note  9     LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE

Lønnskostnader 2009 2008
Styrehonorarer kostnadsført i morselskapet 783 676
Arbeidsgiveravgift 0 0
Pensjonskostnader 0 0
Andre ytelser 0 65
Sum 783 741

Revisjonshonorar ASA Konsern
Kostnadsført godtgjørelse til selskapets revisor fordeler seg slik:
- lovpålagt revisjon 510 2 121
- andre attestasjonstjenester 0 0
- skatterådgivning 275 405
- annen bistand 8 86
Sum godtgjørelse til revisor 793 2 612
Alle beløp uten mva.
Godtgjørelse til andre revisjonsselskap utgjør NOK 246 i revisjonshonorar og NOK 7 i andre honorarer.

Note 10     FINANSPOSTER

Finansinntekter 2009 2008
Inntekter fra datterselskap 48 310         6 053          
Renteinntekter konsern 810               1 276          
Andre renteinntekter 645               904            
Andre finansinntekter 36                 65              
Agio 1 312           5 457          
Sum finansinntekter 51 114         13 754       

Finanskostnader
Nedskrivning aksjer i datterselskap 0 3 252          
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 0 11 505        
Rentekostnader konsern 1 157           1 134          
Andre rentekostnader 5 431           6 835          
Omkostninger 466               281            
Disagio 6 077           1 944          
Sum finanskostnader 13 131         24 950       

Sum finansposter 37 983         -11 196      

Note 11     BANKINNSKUDD

2009 2008
Bundne skattetrekksmidler 0 0
Frie likvider 2 3
Sum bankinnskudd og kontanter 2 3

Selskapet inngår i konsernets konsernkontosystem som har ubenyttede trekkrettigheter NOK 78.008 pr. 31.12.2009 

Note 12     SEGMENTINFORMASJON

2009 2008
Huntonit produkter 409 573        460 403      
Fibo-Trespo produkter 305 254        276 748      
Sum salgsinntekter 714 827       737 150     

Geografisk fordeling 
Norge 610 180        627 453      
Storbritannia 20 944         22 499        
Sverige 54 195         50 955        
Finland 697               1 028          
Danmark 17 196         20 331        
Andre land 11 614         14 885        
Sum salgsinntekter 714 827       737 150     

Det er ingen ansatte i Byggma ASA.
Lederlønnserklæring med oversikt over godtgjørelse til ledende ansatte og styret er inntatt i styrets beretning.
Selskapet har ikke lån til ansatte. 

Salgsinntekter

Byggma ASA har ingen inngåtte valutakontrakter pr. 31.12.2009.

Byggma ASA har inngått renteswap på NOK 7.018 for eksisterende og fremtidig banklån i Huntonit AS og Fibo-Trespo AS. I tillegg har Byggma ASA 
inngått renteswap på NOK 18.571 på eget lån. Merverdi på swapene pr 31.12.2009 er NOK -172.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som
utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital.
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      tIl GEnERAlFoRSAMlInGEn I ByGGMA ASA

      REVISJonSBEREtnInG FoR 2009

      ERKlÆRInG FRA StyREt oG dAGlIG lEdER:

Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2009 er utarbeidet i samsvar med gjeldene regnskapsstandarder, 
og at regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også at årsberetningen 
gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapets og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikker-
hetsfaktorer selskapet og konsernet står overfor.

GEIR DRANGSLAND
StyREmEDLEm/KoNSERNSJEf

tERJE GUNNULfSEN
StyRELEDER 

SIv EINStABLAND KvåLI NIcoLAI JARLSBy

vENNESLA 8. APRIL 2010 
StyREt foR ByGGmA ASA

BJØRN EGIL hAUGLAND ovE ANSEth StEINAR SKoLAND

Vi har revidert årsregnskapet for Byggma ASA for regnskapsåret 2009, som 
viser et overskudd på kr 11 978 000 for morselskapet og et underskudd på 
kr 20 806 000 for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberet-
ningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til 
anvendelse av overskuddet. årsregnskapet består av selskapsregnskap og 
konsernregnskap. Selskapsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, 
kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Konsernregnskapet består av 
resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, oppstilling over endringer 
i egenkapitalen og noteopplysninger. Morselskapets regnskap er utarbeidet i 
samsvar med regnskapslovens regler og norsk god regnskapskikk. 
International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU er anvendt 
ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. årsregnskapet og årsberetningen er 
avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om års-
regnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. 

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i 
norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av den norske Revisorforening. 
Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å 
oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet 
som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede 
regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av inn-
holdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god 
revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formu-
esforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revi-
sjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

 

Vi mener at
• selskapsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
  rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling 31. desember 2009 og     
  av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse  
  med norsk god regnskapsskikk
• konsernregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et  
  rettvisende bilde av konsernets økonomiske stilling 31. desember 2009 og  
  for resultatet og kontantstrømmene og endringene i egenkapitalen i regn- 
  skapsåret i overensstemmelse med International Financial Reporting  
  Standards som fastsatt av EU
• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig regis 
  trering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar  
  med norsk lov og god bokføringsskikk
• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om  
  fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med  
  årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
 

Kristiansand, 12. april 2010
PricewaterhouseCoopers AS

Reidar henriksen
Statsautorisert revisor

LILL NySEtER KoRtGAARD
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CoRPoRAtE GoVERnAnCE
1. REdEGJøRElSE FoR EIERStyRInG oG SElSKAPSlEdElSE
Byggma ASA’s prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er basert på 
“norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (”Corporate 
Governance”) utgitt den 21. oktober 2009.  Formålet med anbefalingen er at 
børsnoterte selskaper skal klargjøre rolledelingen mellom aksjeeiere, styre 
og daglig ledelse ut over det som følger av lovens krav. Målsetningen er å 
styrke tilliten til selskapene og bidra til størst mulig verdiskapning over tid til 
beste for aksjonærene, ansatte og andre interesser.
Selskapet har etablert etiske retningslinjer, og arbeider med videreutvikling 
og innarbeiding av disse i alle ledd i organisasjonen.  
Styret vil nedenfor gi sin redegjørelse for selskapets eierstyring og selskaps-
ledelse.

2.  VIRKSoMhEt
Byggma ASA er et selskap som skal drive industriell virksomhet.  Selskapet 
kan også foreta investeringer i aksjer og fast eiendom, samt drive med annen 
virksomhet som har sammenheng med dette, herunder deltagelse i selskaper 
med tilsvarende eller lignende formål. dette går fram av vedtektenes § 3 som 
er gjengitt på side 50. Selskapets visjon og strategier er gjengitt på side 50. 
Videre er selskapets visjon og strategier tilgjengelige på selskapets hjemmesi-
de www.byggma.no.

3. SElSKAPSKAPItAl oG UtByttE
EGEnKAPItAl
Konsernet har en egenkapital pr. 31.12.2009 på 374,5 mill.kr. hvilket utgjorde 
27,5 %.  Styret mener at dette er et tilfredsstillende nivå på egenkapitalen.

UtByttEPolItIKK:
det er en målsetning at bedriften over tid skal betale et utbytte i størrelses-
orden 30 % av årsresultatet. For 2009 foreslås utbetalt kr 0,80 pr. aksje som 
utbytte. Som følge av styrets strategi om økt vekst gjennom fusjoner og opp-
kjøp kan målsetningen om et utbytte på 30 % av overskuddet fravikes og 
benyttes i finansieringen av oppkjøp.

KAPItAl
Generalforsamlingen i 2009 gav styret fullmakt til å kunne gjennomføre kapi-
talutvidelse( r).

Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med inntil noK 5.200.000 ved utste-
delse av inntil 2.000.000 aksjer hver pålydende noK 2,60. Emisjonskursen 
og øvrige tegningsvilkår skal fastsettes av styret. Styret skal alternativt kunne 
beslutte at tegneren kan foreta innskudd i andre eiendeler enn penger, at 
aksjeinnskuddsforpliktelsen skal kunne gjøres opp ved motregning, eller at 
aksjer skal kunne tegnes på særlige vilkår.

Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjelovens § 
13-5 og fullmakten skal kunne anvendes ved situasjoner som angitt i børslo-
vens §4-9.
Fullmakten skal gjelde til 12. mai 2011.

Styret skal kunne fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer ved 
kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakten, da dette ansees nødvendig for 
at styret skal kunne invitere bestemte nye investorer, gjennomføre fusjoner 
mv.

KJøP AV EGnE AKSJER
Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å kunne kjøpe egne aksjer.  

”Styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10 % av egne aksjer til en samlet 
pålydende p.t. på inntil noK 2.455.021 dvs. 944.239 aksjer.  Styret står fritt 
med hensyn på ervervsmåte og salg.  det skal betales minimum noK 5,- og 
maksimum noK 100,-  pr. aksje.  Fullmakten skal gjelde til 1.11.2010.”

4. lIKEBEhAndlInG AV AKSJEEIERE oG tRAnSAKSJonER MEd      
   nÆRStåEndE
AKSJEKlASSE
Konsernets aksjer består kun av en aksjeklasse.  Vedtektene inneholder ingen 
begrensninger i forhold til stemmerett.  Alle aksjer har lik rett.

tRAnSAKSJonER I EGnE AKSJER
Styret har fullmakt til å kjøpe egne aksjer.  Alle kjøp av aksjer skjer på børs 
til markedspris.  Egne aksjer skal kunne brukes til nedskrivning av aksjekapi-
talen. Eventuelt salg av egne aksjer skal kunne skje i markedet.

tRAnSAKSJonER MEd nÆRStåEndE

Konsernet har noen transaksjoner med selskap som eies av konsernsjef.  
Avtale om godtgjørelse som konsernsjef (se punkt 12) godkjennes av styret.  
For øvrig har ikke konsernet vesentlige transaksjoner med andre styremed-
lemmer, ledende ansatte eller nærstående til disse.  Konsernet har transak-
sjoner med 1 datterselskap med minoritetsaksjonær.  disse transaksjonene 
er basert på vanlige forretningsmessige prinsipper.

5. FRI oMSEttElIGhEt
Aksjene er fri omsettelige og vedtektene har ingen begrensninger på omset-
teligheten.

6. GEnERAlFoRSAMlInG
Gjennom generalforsamling er aksjonærene sikret deltakelse i organet som 
er den øverste myndighet i selskapet.  Selskapets vedtekter vedtas på gene-
ralforsamlingen.

InnKAllInG
Generalforsamlingen skal i henhold til vedtektenes § 6 innkalles med minst 3 
ukers varsel ved innrykking i minimum en landsdekkende avis og ved brev til 
alle aksjonærer med kjent oppholdssted.   Innkalling som sendes aksjonærer 
ledsages av saksdokumenter som inneholder all nødvendig informasjon slik 
at aksjeeierne kan ta stilling til sakene som skal behandles. Styret innstiller 
overfor generalforsamlingen 26. mai 2010 om vedtektsendring vedrørende 
innkalling til generalforsamling.

dEltAKElSE
Påmelding til generalforsamlingen skjer ved skriftlig tilbakemelding eller tele-
fax senest dagen før generalforsamlingen. Styret ønsker å legge forholdene til 
rette slik at flest mulig av aksjeeierne gis anledning til å delta. Aksjeeiere som 
ikke selv kan møte, kan stille med fullmektig. På generalforsamlingen deltar 
styrets leder og revisor. Fra administrasjonen deltar minimum administreren-
de direktør og økonomidirektør.  I 2009 ble generalforsamlingen holdt 13. 
mai, og 59,1 % av den samlede aksjekapital var representert.

dAGSoRdnInG oG GJEnnoMFøRInG
dagsorden fastsettes av styret, hvor hovedpunktene følger av vedtektenes § 
6.  Møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møte-
leder velges av generalforsamlingen.  Konsernsjef gjennomgår konsernets 
regnskap.

7. VAlGKoMItÈ
Konsernets hovedaksjonær har 58,76 % av aksjekapitalen.  
Byggma har derfor ingen valgkomité. Styret i Byggma ASA fremmer overfor 
generalforsamlingen forslag til nye styremedlemmer. dette har så langt fun-
gert bra og ivaretatt aksjonærenes interesser.

8. StyRE - SAMMEnSEtnInG oG UAVhEnGIGhEt
Styret består av 8 medlemmer.

VAlG AV StyRE
Forslag til styremedlemmer fremlegges på generalforsamlingen. Valg av styre 
skjer ved simpelt flertall. 5 av styrets medlemmer er aksjonærvalgte, mens 3 
av styrets medlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet. 
Medlemmene velges for 2 år av gangen, med mulighet for gjenvalg. hele sty-
ret er ikke på valg samtidig, og dette sikrer kontinuitet.

StyREtS SAMMEnSEttInG
det legges vekt på at det samlede styret dekker selskapets behov for kom-
petanse og kapasitet. Bransjekunnskap, økonomi- og finansieringserfaring, 
samt erfaring innen markedsføring er elementer som skal dekkes av styret. 
Ifølge § 5 i selskapets vedtekter skal selskapets styre bestå av 5 til 10 med-
lemmer. nå består selskapets styre av 5 medlemmer fra de aksjonærvalgte 
og 3 av medlemmene er valgt av og blant de ansatte. Konsernsjef er medlem 
av styret. Styrets leder velges av styret og terje Gunnulfsen er valgt til styrets 
leder.

StyREtS UAVhEnGIGhEt
4 av de aksjonærvalgte medlemmene er uavhengig av selskapets hovedaksjo-
nær. Minst halvparten av de aksjonærvalgte medlemmene er uavhengig av sel-
skapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. I nåværende 
styre er terje Gunnulfsen, nicolai Jarlsby, lill nyseter Kortgaard og Siv 
Einstabland Kvåli uavhengig av både hovedaksjonær, daglig ledelse og vesentli-
ge forretningsforbindelser.

StyREMEdlEMMEnES AKSJEEIE
Pr. 31.12.2009 er konsernsjef Geir drangsland  aksjonær i selskapet med en 
eierpost på 5.548.612 aksjer (58,76% av aksjene).  Styreleder terje 
Gunnulfsen er aksjonær i selskapet med en eierpost på 8.800 aksjer (0,09% 
av aksjene). øvrige styremedlemmer er ikke aksjonærer.
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9. StyREtS ARBEId
StyREtS FoRMål oG oPPGAVER
Styret skal være ansvarlig for ledelsen av selskapets virksomhet (følger 
aksjelovens regler). Selskapets virksomhet skal følge det som er omtalt 
som formålet med virksomheten i vedtektenes § 3, og retningslinjer og 
rammebetingelser gitt av eierne gjennom uttalelser på generalforsamlinger.  
Styrets formål og arbeid rettes mot følgende hovedoppgaver: strategi, 
organisering, kontroll og egenoppgaver.
Styret skal ansette konsernsjef.

StyREInStRUKS
det er utarbeidet en styreinstruks som siste gang ble revidert 11.02.2004. 
Styreinstruksen omfatter punkter som formål med styrets arbeid, innkal-
ling og gjennomføring av styremøter, styrets sammensetting – ressurser, 
rettigheter og plikter, arbeidsplan og forhold til daglig leder, omfang og 
oppgaver, oppgaver som omfattes av styrets godtgjørelse, rapporterings-
plikt – innkalling til generalforsamling og sekretærfunksjon.

dAGlIG lEdElSE
Styret har totalansvar for selskapets virksomhet, og ansvaret for ledelse av 
selskapet. daglig ledelse er delegert til konsernsjef som har ansvar for 
operativ ledelse.  det er utarbeidet instruks for administrerende direktør 
som på styremøtene skal rapportere om daglig ledelse.

IntERn KontRoll
Konsernet har ingen avdeling for internrevisjon. Regnskapskontrollen blir 
ivaretatt gjennom forskjellige former for arbeidsdeling, retningslinjer og 
godkjennelsesrutiner. Ansvaret for det kommersielle innholdet i kontrakter 
og avtaler ligger i de enkelte selskap. Ansvar for inngåelse av konsernavta-
ler ligger på konsernledelsen.

FInAnSIEll RAPPoRtERInG
Styret mottar økonomirapportering 10 ganger årlig hvor selskapets øko-
nomiske og finansielle status kommenteres. I tillegg utarbeides det kvar-
tals- og årsregnskap.

MøtEInnKAllInG oG MøtEBEhAndlInG
Styret fastsetter hvert år faste styremøter. normalt avholdes det 6-8 sty-
remøter hvert år. I tillegg blir det innkalt til ekstra møter etter behov. I 
2009 ble det avholdt 8 styremøter. Alle styrets medlemmer mottar infor-
masjon om selskapet operasjonelle og finansielle utvikling i forkant av 
møtene. Styrets medlemmer har fri tilgang til å konsultere konsernets 
toppledere dersom de føler behov for det. det er normalt konsernsjef 
som utarbeider forslag til agenda, mens det er styrets leder som fastsetter 
endelig agenda til styremøtene.  Foruten styremedlemmer møter konsern-
sjef, økonomidirektør (styresekretær) og konserndirektør salg/marked på 
styremøtene. øvrige deltakere blir innkalt etter behov.

StyREUtVAlG
Styret har ikke funnet det hensiktsmessig å opprette styreutvalg. Ved enkel-
te saksutredninger kan enkelte styremedlemmer engasjeres utover arbei-
det i styret. Styret skal orienteres om denne type engasjementer.

StyREtS EGEnEVAlUERInG
Foran valg av nytt styre vurderer styret sammensetning av styret og even-
tuelt behov for kompetanse.

10. RISIKoStyRInG oG IntERn KontRoll
Risikostyring og intern kontroll utføres gjennom ulike prosesser i konser-
net, både på styrenivå og i den daglige ledelsen av selskapet. Styret utøver 
risikostyring og intern kontroll gjennom styremøter. Styret mottar økono-
mirapportering 10 ganger årlig hvor selskapets økonomiske og finansielle 
status kommenteres. En årlig planleggings- og budsjetteringsprosess ender 
med et styregodkjent budsjett som setter rammene for kommende år. 

Konsernet har en sentralisert finans- og controllerfunksjon. den sentrali-
serte finansfunksjonen skal ivareta optimalisering og kontroll av konsernets 
kontant- og valutastrømmer. Controllerfunksjonen skal analysere og rap-
portere vesentlige avvik i datterselskapenes regnskaper i forhold til planer 
godkjent av styret.

Risikostyring og intern kontroll på ledelsesnivå utøves gjennom månedlig 
gjennomgang av selskapets regnskaper mot budsjett. I tillegg rapporteres 
enkelte økonomiske tall ukentlig. hvert kvartal gjennomføres en gjennom-
gang av resultater og utviklingen av virksomheten med lederen i hvert dat-
terselskap. Finansiell risikostyring og internkontroll-prosedyrer utføres 
både på konsernnivå og i hvert datterselskap. 

operasjonell risiko i Byggmakonsernet består bl.a. i utilsiktet driftsstans, 

miljøutslipp, menneskelige feil og stans i It-systemer.  
Produksjonsbedriftene har utarbeidet måltall på viktige faktorer i produk-
sjonen.  Måloppnåelse og årsaksavvik er gjenstand for jevnlig rapportering 
og oppfølging i den enkelte fabrikks ledergruppe og styre. Fabrikkledelsen 
har nær oppfølging og fokus på jevnlig vedlikehold, samt tiltak for å reduse-
rende risiko for både driftsstans og miljøutslipp. Fabrikkledelsen har også 
nær kontakt med miljømyndigheter.

Sammensetningen av ansatte i konsernet medfører at konsernet besitter 
ansatte med bred kompetanse.  det arbeides med å videreutvikle kompe-
tansen. 

Konsernsjefen som også er styremedlem i Byggma ASA deltar jevnlig på 
lokale ledermøter i datterselskapene.  En av målsettingene med å delta i 
lokale ledermøter er å påse at selskapenes interne prosedyrer og kontroll-
rutiner etterleves på en god måte.

11. GodtGJøRElSE tIl StyREt
Generalforsamlingen fastsetter årlig styrets godtgjørelse. Godtgjørelse til 
styret består av en fast del og et beløp pr. møte. Styrets leder har særskilt 
godtgjørelse. Styremedlemmenes honorarer er ikke knyttet til opsjonspro-
gram eller lignende.

12. GodtGJøRElSE tIl lEdEndE AnSAttE
REtnInGSlInJER
Styret fastsetter betingelser for konsernsjef. det gjennomføres årlig en 
vurdering av lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef. lønnsnivået skal 
være konkurransedyktig, men ikke være lønnsledende. det foreligger ingen 
opsjonsordninger eller ordninger om tildeling av aksjer til ledende ansatte.

BonUSoRdnInG
Konserndirektør salg/marked og økonomidirektør har resultatorientert 
bonusordning med årlig utbetaling.  det henvises til styrets årsberetning.

BEtInGElSER
Betingelser er beskrevet i styrets årsberetning.

13.InFoRMASJon oG KoMMUnIKASJon
åRSRAPPoRtER oG dElåRSRAPPoRtER
Selskapet legger normalt fram et foreløpig årsregnskap i slutten av februar. 
Endelig årsregnskap sendes aksjonærene minimum tre uker før ordinær 
generalforsamling som normalt holdes medio mai hvert år. I tillegg legger 
selskapet fram kvartalsrapporter.  tidspunkt for fremleggelse av kvartals-
rapporter fremgår av finanskalender som rapporteres til oslo Børs, og er 
også tilgjengelig på selskapets internettsider.  Finanskalender er gjengitt på 
side 50 i årsrapporten. Alle aksjonærer behandles likt.

øVRIG InFoRMASJon
All informasjon i form av pressemeldinger eller lignende legges ut på sel-
skapets internettside.

det er styrets leder og konsernsjef som er ansvarlig for ekstern kommuni-
kasjon.

14. oVERtAKElSE
det foreligger ingen vedtekter eller andre forhold som begrenser mulighe-
ten til å kjøpe aksjene i selskapet.  Konsernsjef, gjennom sine selskaper 
Investor AS og Sørlands-Vekst AS, eier 58,76 % av aksjene i Byggma ASA.

15. REVISoR
Revisor utarbeider årlig engasjementsbrev til styret i Byggma ASA der bl.a. 
revisjonens formål og innhold beskrives.  Engasjementsbrevet gjennomgåes 
og signeres av styrets leder.

Revisor gjennomfører årlig møte med styrets leder og administrasjonen 
der hovedtrekkene i årsrevisjonen gjennomgåes.  det gjennomføres årlig 
møte mellom revisor og styrets leder der ingen fra administrasjonen er til-
stede.  Revisor er årlig tilstede på minst et styremøte.

Revisor utarbeider brev til styret vedrørende den løpende revisjonen. 
dette brevet gjennomgår bl.a. selskapets interne kontroll. Brevet journalfø-
res.  

Revisor gjennomfører også andre rådgivningstjenester innen regnskap, 
skatt og rapportering. Foran slike engasjement utarbeides det et engasje-
mentsbrev som signeres av både revisor og administrerende direktør.  
Revisors uavhengighet ivaretaes.  det fremgår av årsrapporten hvor mye 
som betales i honorar utenom revisjonshonorar.

Revisjonsutvalg vil bli valgt senest innen første ordinære generalforsamling.
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KonSERnEtS VISJon oG StRAtEGI, VEdtEKtER  
oG AnnEn AKSJonÆRInFoRMASJon
VisJon
Byggma skal bli en av de ledende leverandører av byggevareløsninger 
i norden.

StRAtEGISKE MålSEtnInGER

• Byggmakonsernet skal ha en resultatgrad på minimum  
 5 % før skatt.
• Byggmakonsernet skal være innovativ og bygge sterke  
 merkevarer.
• Byggmakonsernet skal ha en høy kundetilfredshet.
• Byggmakonsernet skal skape lønnsomme og trygge  
 arbeidsplasser gjennom fokus på hMS, medarbeiderutvikling
 og trivsel. 
• Byggmakonsernet skal være et attraktivt investeringsobjekt.

VedteKter
organisasjonsnummer: 979 165 285
§1 Selskapets navn er ByGGMA ASA. Selskapet er et allment  
 aksjeselskap.
§2 Selskapets forretningskontor er i Vennesla Kommune.
§3 Selskapets formål er industrivirksomhet og investeringer i aksjer  
 og fast eiendom, samt annen virksomhet som har sammenheng  
 med dette, herunder deltagelse i selskaper med tilsvarende eller  
 lignende formål.
§4 Aksjekapitalen er noK 24.550.227 fordelt på 9.442.395 aksjer  
 hver pålydende noK 2,60. Selskapets aksjer skal være registrert  
 i Verdipapirsentralen. 
§5 Selskapets styre består av 5 til 10 medlemmer, etter general- 
 forsamlingens beslutning. 
§6 Innkalling til generalforsamlingen skjer med minst to (2) ukers  
 varsel ved innrykking i minimum en landsdekkende avis og ved  
 brev til alle aksjonærer med kjent oppholdssted.  
 På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål  
 behandles og avgjøres: 
 1. Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen, herunder  
  anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd. 
 2. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse. 
 3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under  
  generalforsamlingen.
Revidert siste gang 11.05.2005.

aKsJonÆrinFormasJon
AKSJEKAPItAl oG AKSJER.

Størrelsesforhold  pr. 31.12.2009 
Antall  Antall Andel av
aksjer aksjonærer aksjekapitalen
1 - 100 282 0,12 %     
101 - 500   179  0,44 %   
501 - 1.000     60   0,49 %   
1.001 - 5.000   90   2,26 %   
5.001 - 10.000   13   1,06 %   
10.001 - 50.000  13   2,60 % 
50.001 - 14   93,03 % 
 651  100,00 % 
 
Se note 7 i notene til Byggma ASA for oversikt over de 20 største 
aksjonærer.

UtByttEPolItIKK 
det er en målsetning at bedriften over tid skal
betale et utbytte i størrelsesorden 30 % av årsresultatet.
For 2009 foreslås utbetalt kr 0,80 pr. aksje.
Som følge av styrets strategi om økt vekst gjennom fusjoner og opp-
kjøp kan målsetningen om et utbytte på 30 % av overskuddet fravikes 
og benyttes i finansieringen av oppkjøp.
 
 
offentliggjøring av kvartalsrapporter er som følger:
1. kvartal 2010 - 11 mai 2010 
2. kvartal 2010 - 25. august 2010 
3. kvartal 2010 - 3. november 2010  
 
KURSUtVIKlInG 
Kursen har i 2009 variert fra 25,10 til 39,00
Pr. 31.12.2009 var kursen 30,00 og pr. 8.4.2010
var kursen 35.00
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Byggma ASA
Postboks 21, 4701 vennesla

tlf. +47 38 13 71 00 
faks  +47 38 13 71 01
E-post  byggma@byggma.no
foretaksnr. 979 165 285

www.byggma.no

huntonit AS
Postboks 21 – 4701 vennesla
tlf. +47 38 13 71 00 
faks  +47 38 13 71 01
E-post  byggma@byggma.no
foretaksnr. 914 801 958

www.byggma.no

huntonit AB
vasavägen 76 
181 41 Lidingö – Sverige
tlf. +46 (0)8-731 56 80
faks  +46 (0)8-767 21 18
ePost  info@huntonit.se
foretaksnr. 556534-3141

www.byggma.se

Fibo-trespo AS
Industriveien 2 – 4580 Lyngdal
tlf. +47 38 13 71 00 
faks  +47 38 13 70 51
E-post byggma@byggma.no
foretaksnr. 964 193 991

www.byggma.no

Byggma UK ltd.
Watermeadow – chesham
Buckinghamshire  – hP5 1Lf – England
tlf. +44 (0) 1494 771242
faks  +44 (0) 1494 771292 
E-post  sales@respatex.co.uk
foretaksnr. 1561013

www.respatex.co.uk

Masonite AB
Box 27
914 29 Rundvik – Sverige
tlf. +46 (0)930 399 00
faks +46 (0)930 308 92
E-post: masonite@byggmagroup.se
foretaksnr. 556466-2582

www.masonite.se

Uldal AS, avdeling Birkeland 
Postboks 98 – 4795 Birkeland
tlf. +47 38 13 71 00
faks  +47 38 13 79 01
E-post:  uldal.birkeland@byggma.no
foretaksnr. 947 895 788

Uldal AS, avdeling Varhaug 
ånestadvegen 19 – 4360 varhaug 
tlf. +47 38 13 71 00
faks   +47 38 13 79 01
E-post:  uldal.varhaug@byggma.no 
foretaksnr. 956 249 570

www.uldal.no

Forestia AS
foretaksnr. 981 393 961
www.forestia.com

Forestia AS Braskereidfoss 
2435 Braskereidfoss 
tlf. +47 62 42 82 00
faks +47 62 42 82 78
E-post: forestia@byggma.no

Forestia AS Kvam
2642 Kvam
tlf. +47 62 42 82 00
faks +47 61 29 25 30
E-post: kvam@byggma.no

Forestia AS Grubhei
8607 mo i Rana
tlf. +47 62 42 82 00
faks +47 75 14 67 51
E-post: ranti@byggma.no

Masonite Beams AB
Box 5
914 29 Rundvik – Sverige
tlf. +46 (0)930 142 00
faks +46 (0)930 307 86
E-post: masonite@byggmagroup.se
foretaksnr. 556288-8060

www.masonite.se

Aneta Belysning AB
Lagergatan 3
Box 3064
350 33 vÄXJÖ – Sverige
tlf. +46 (0)470 778400
faks +46 (0)470 778419
E-post info@aneta.se
foretaksnr. 556291-0264

www.aneta.se

Scan lamps AS
Postboks 4663 Grim – 4673 Kristiansand
tlf. +47 38 13 71 00 
faks  +47 38 13 70 81
E-post  ordre.belysning@byggma.no
foretaksnr. 953 832 488

www.scan-lamps.no
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WWW.byggma.no




