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Våre fire virksomheter

Backe Entreprenør AS

BAS Maskinutleie

Backe Prosjekt

Backe Eiendom Invest

Backe Entreprenør omfatter elleve entreprenør
selskaper, og to spesialistselskaper, innen idretts
bygg og mur. Datterselskapene i entreprenør
virksomheten er selvstendige enheter. De opererer 
under eget navn og er sterkt forankret i sitt lokale 
nærings og samfunnsliv. Tilhørigheten til Backe 
gir datterselskapene finansiell styrke og tilgang til 
ledende kompetanse og ressurser innen  områder 
som miljø og klimakompetanse, helse og  sikkerhet.

BAS Maskinutleie leier ut maskiner og utstyr til 
 prosjekter innen bygg og anlegg. Selskapet har 
et bredt utvalg av maskiner og utstyr fra kjente 
leverandører. BAS Maskinutleie er eid av AS Backe 
og Kruse Smith Entreprenør AS. Selskapet har 126 
ansatte fordelt på elleve avdelinger som sam
arbeider tett. BAS Maskinutleie tilbyr også kurs 
 knyttet til trygg bruk av byggmaskiner, person
løftere, byggvarme og fallsikringsutstyr.

Backe Prosjekt driver aktivt som byggherre innen 
utvikling av boliger og næringsbygg, enten alene 
eller i samarbeid med andre partnere, grunneiere 
og investorer. Selskapet er et heleid datter selskap 
i Backe. Backe Prosjekt legger stor vekt på godt 
samarbeid med lokale myndigheter og andre 
 interessenter for å sikre effektive prosesser fra 
regulering til overlevering. Selskapets ambisjon er 
å være er ledende miljø innen prosjektutvikling av 
boliger og næringseiendom i SørNorge.

Backe Eiendom Invest forvalter Backes eien
dommer. Selskapets eiendomsportefølje består 
av boliger, fritidseiendommer, næringslokaler og 
offentlige bygg som eies og forvaltes gjennom 
 offentligprivat samarbeid, OPS. Vi har de siste 
årene posisjonert oss som en av landets fremste 
aktører innen OPS. Som samarbeidspartner til det 
offentlige i bygging av skoler, sykehjem og andre 
offentlige bygg kan Backe se utvikling, bygging 
og forvaltning av byggene under ett. Slik sikres 
 asjonelle løsninger, kvalitet, hurtighet i bygge
prosessen og reduserte livsløpskostnader. Backe 
Eiendom Invest finansierer byggene og leier dem ut 
til det offentlige, som benytter dem til sine formål. 

«Brorskapet av arkitekter, ingeniører, utbyggere, 
 entreprenører og håndverkere av mange slag, har 
ett til felles – de vil skape byggverk. Byggverk skaper 
 sivilisasjon som dekker menneskers behov for sam
vær og trygghet  det handler om kultur  om vårt 
 ønske om å tilfredsstille estetiske behov. Byggverk, 
det er for meg noe storslått, noe bestandig.»
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Backe Trondheim AS

Backe Forny AS

Backe Oppland AS

Lønnheim Idrett AS

Martin M. Bakken AS

Mjøsen Murmesterforretning AS

Backe Bergen AS

Backe Vestfold Telemark AS

Backe Østfold AS

Backe Nordvest AS

Backe Rogaland AS

Backe Romerike AS

Backe StorOslo AS

Backe Prosjekt

Backe Eiendom Invest

BAS Maskinutleie

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Omsetning og resultat

Driftsinntekter 3 710 3 624 3 301 3 381 2 916 2 832

Dritsresultat 139,2 83,5 159,1 88,0 89,3 34,0

Resultat før skattekostnad 159,6 81,6 123,0 91,0 81,6 33,3

Årsresultat 136,5 71,9 91,1 76,1 46,4 31,6

Lønnsomhet

Resultat i % av driftsinntekter 4,3 % 2,3 % 3,7 % 2,7 % 2,8 % 1,2 %

Egenkapitalrentabilitet (e.SK) 23 % 13,7 % 19,1 % 17,5 % 10,2 % 6,5 %

Balanse og likviditet

Totalkapital 1 813 1 690 1 574 1 647 1 469 1 528

Egenkapital 630,6 551,1 501,6 454,3 413,1 500,2

Egenkapital i % 35 % 33 % 32 % 28 % 28 % 33 %

Likviditet pr. 31 desember 448 365 312 219 313 412

Personal

Antall ansatte pr. 31. 12 882 904 866 929 1011 938

Sykefravær samtlige ansatte 6,10 % 5,08 % 4,91 % 5,97 % 5,99 % 5,93 %

H verdi 3,5 3,7 4,7 4 8 9

NøkkeltallVåre selskaper
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2016 ble et bra år for Backe. Vi lyktes bra øko
nomisk, menneskelig og som organisasjon. Men, 
året er også preget av flere utfordringer.

Økonomisk kunne vi notere en knapp om
setningsrekord idet vi gikk inn i det nye året. 
 Menneskelig har vi opplevd gode resultater når det 
gjelder HMS og kundetilfredshet. Som organisasjon 
har vi også vært gjennom endringsprosesser, og 
har også samlet alle selskaper under den samme 
Backefanen. Med ny profil og flere selskaper som 
har endret navn til «Backe» fremstår vi mer tydelig. 

Takk til alle ansatte og samarbeidspartnere 
som har bidratt! 

Spesielt én del av virksomheten i konsernet har 
vist seg fra sin beste side. Med et høyt aktivitets nivå 
og et hett boligmarked har Backe Prosjekt levert 
et svært godt resultat. Et resultat som løfter hele 
konsernet. Ikke bare har de lyktes  økonomisk. For 
femte gang er Backe Prosjekt kåret til den boliglev
erandøren i Norge med de mest tilfredse bolig
kundene. Det står det respekt av.  

I entreprenørvirksomheten er resultatene 
 blandet. Åtte av tolv selskaper leverer tilfreds
stillende resultater. To av dem, Backe StorOslo og 
Backe Østfold klarte til og med å nå «007» målset
ningen (null feil, null skader og 7% driftsmargin). 

For de fire entreprenørselskapene som opp
levde et vanskelig år, er viktige grep tatt. Det er 
iverksatt omstruktureringstiltak for to av dem, 
hvorpå driften i to andre avvikles. Målet er at 
entreprenørvirksomheten som helhet skal løftes 
betydelig i løpet av 2017. 

Ser vi fremover er det tydelig at vi har mange 
utfordringer, men også store muligheter foran oss. 
Spesielt tre utviklingstrekk kommer til å prege oss, 
og hele bransjen i tiden fremover. 

For det første har Norge høy befolkningsvekst, 
urbanisering, og vi ser konturene av  «eldrebølgen». 
Konsekvensen er at det bør bli mye å gjøre også 

fremover. Det er positivt! Men prosjektene vil 
ikke bare bli flere, de vil også bli større og mer 
 komplekse. Det vil kreve mer av oss. 

For det andre er det tydelig at  digitaliseringen 
har truffet bygg og anleggsbransjen med full 
styrke. Ingenting tilsier at denne trenden vil stoppe 
i årene fremover. Snarere vil vi se økt digitalisering, 
modernisering og introduksjon av teknologi i hele 
verdikjeden i bransjen.  En utfordring vi må glede 
oss til å ta fatt på. 

Til slutt er det én trend som ikke avtar, men 
stadig tiltar i styrke: globalisering. På den ene 
siden gjør utviklingen det unødvendig å bekymre 
seg for mangel på kapasitet hva gjelder materialer, 
arbeidskraft og utstyr. Der vi i 2007 opplevde at vi 
ikke hadde tilstrekkelig tilgang på arbeidskraft og 
materialer, er det ikke en problemstilling i dag selv 
om aktivitetsnivået er vesentlig høyere enn for 10 
år siden. Samtidig ser vi dessverre fremveksten 
av useriøse aktører i bransjen som følge av den 
samme globaliseringen. Det er en trussel vi tar på 
alvor og som vi bidrar til å få bukt med. Vi skal være 
en pådriver for en seriøs byggenæring.

Den amerikanske vitenskapsmannen Alan 
Kay er kjent for å ha sagt at «Den beste måten å 
forutsi fremtiden på, er å skape den». Ser vi de tre 
utviklingstrekkene sammen, er det tydelig at vi i 
Backe må være med og skape den fremtiden vi 
skal bli en del av. Vi må kunne levere større og mer 
komplekse prosjekter, vi må modernisere oss og 
tilpasse oss den digitale tidsalder, og vi må vinne 
kampen mot den useriøse delen av næringen. Slik 
kan vi stille sterkt i konkurransen.

Et bra år – en bedre fremtid
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Eirik Gjelsvik 
Konsernsjef
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Dette 
er Backe

Tekst
Alexander Stenerud

Backe ble etablert i 1946. I 70 år har selskapet satset på vekst 
gjennom å kjøpe opp og etablere lokale entreprenør selskaper. 
På veien har Backes driftsprinsipp alltid vært å sikre datter
selskapenes lokale forankring og selvstyre.
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Backe, et konsern som i dag rommer 16 selskaper og 
omsetter for 3,7 milliarder, startet med én  ambisiøs, 
ung mann – Gunnar Møystad Backe. 29. januar 1946, 
i et lite lokale i Tollbugata 6, ble selskapet etablert. 
Etterkrigstiden førte med seg sterk vekst. Landet 
skulle bygges og byggebransjen sto ovenfor en gull
alder. Fra oppstart, gikk det gikk slag i slag for Backe. 
Alle piler pekte oppover. Blant annet ble det norske 
forsvaret en svært viktig kunde. På  Sessvollmoen 
bygget Backe 100 bygninger med rundt 1  100 for
legnings plasser. Da Gunnar og mannskapet hans 
gikk inn i 1960tallet hadde Backe rukket å bli en 
middels stor entreprenørbedrift. 

Generasjonsskifte
Backe fortsatte å vokse utover 60tallet. Selskapet 
gikk fra å være et enkeltmannsforetak til å bli et 
privateid aksjeselskap ved navn AS Ingeniør Gunnar 
M. Backe. I 1968 overtok Gunnars sønn, Terje Støren 
Backe, som eier og daglig leder av selskapet.  Terjes 
tid som daglig leder ble en ny, sterk periode for 
 selskapet. 

Etter oljekrisen og nedgangen på 70tallet ble 
det klart at det var lurt å satse på andre markeder 
enn kun Oslo. Hedmark fremstod som et attraktivt 
alternativ, og Backe utvidet for første gang  selskapet 
ved å kjøpe opp entreprenørbedriften Martin M. 
Bakken på Elverum. 

Selskapets nye strategi var dermed lagt. Backe 
skulle fortsette å vokse gjennom å knytte til seg 
datter selskap med lokal tilhørighet og selvstyre. 
Tanken var at det var bedre å la en Elverumsbedrift 
bli styrt av lokale i Elverum, enn av Oslofolk i Oslo. 
De påfølgende tiårene fortsatte Backe strategien. 
Det viste seg å være gunstig for fortsatt vekst.  
I dag er datterselskapenes lokale tilhørighet et av 
 selskapets største konkurransefortrinn.

Som perler på en snor 
På 1980tallet slo en ny oljekrise til. For mange 
 selskaper ble det vanskelig å fylle ordrebøkene. Det 
gjaldt imidlertid ikke Backe. Dyrekjøpte erfaringer 

1 Storklubben: Lars Backer overrekker 
formannsklubben til Terje Backe. 40 år 
senere blir Backer kjøpt opp av Backe.

2 Nylig oppkjøpte Miljøbygg satte 
seg i respekt hos sin nye eier under 
byggingen av Postens Datasentral. 
Bygget skulle nemlig plasseres inne i 
en fjellhall, og samtidig ha en del som 
lå ute i dagen.

1

2

fra oljekrisen på 70tallet hadde forberedt ledelsen, 
og under selve krakkåret 1987 hadde selskapet full 
bygge aktivitet.

Den høye aktiviteten fortsatte inn i 90årene. 
Da det ble klart at OL skulle til Lillehammer ble alle 
 kluter satt til. Det lønte seg. Backe vant flere gjeve 
 kontrakter og viste at de kunne konkurrere  nasjonalt 
om store byggeprosjekter. Hamar OLamfi og om
byggingen av 70metersbakken var blant  Backes 
prosjekter. Sistnevnte ble brettet ut på flere sider 
med bilder og reportasje i det anerkjente bygg og 
anleggsmagasinet «International Construction».

Tredje generasjon
Året før OL var det ikke bare den Olympiske ild som 
skulle gis videre. I 1993 bestemte Terje seg for å gi 
 eierskapet og ledelsen for selskapet til sin sønn, 
Peder Brinkmann Backe. Til tross for at mange var 
redd for «tredjegenerasjonsfellen», kom Peder til å 
ta Backe til nye høyder. Etter OL fulgte en rekke store 
prosjekter, blant annet i forbindelse med byggingen 
av Gardermoen. Pilene pekte oppover, men  Peder 
ville mer. Verken Gunnar eller Terje hadde satset på 
boligmarkedet tidligere. Det ville Peder gjøre noe 
med. Gjennom etableringen av det som den gang 
het Backe Bolig fikk Backe et nytt ben å stå på. I 
1999 ble selskapet til det vi i dag kjenner som Backe 
Prosjekt AS. Selskapet utvikler boliger så vel som 
næringseiendom og OPS prosjekter. 

Rundt tusenårsskiftet ble Backe oppmerksom 
på verdien av god informasjonsflyt og godt sam
arbeid mellom de ulike datterselskapene. Man sto 

Selskapets nye strategi var dermed 
lagt. Backe skulle fortsette å vokse  
 gjennom å knytte til seg  datter selskap  
med lokal tilhørighet og selvstyre.

Vår historieVår historie
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et viktig samlingspunkt og konsernet fortsatte å 
redusere skadestatistikken. I dag er Backe blant 
bransjens beste på Hverdi og sykefravær. 

Ny drakt
2016 ble et historisk år for Backe. 70 år har gått  siden 
Gunnar etablerte selskapet. Utviklingen har vært 
stor. Nye selskaper er etablert, kjøpt opp, og driftet 
godt i en årrekke. Driften har alltid hatt samme mål 
for øye – å sikre lokal forankring og selvstyre for best 
mulig drift. 

Med nye, stadig mer komplekse prosjekter ble 
det imidlertid tydelig at Backe burde stå enda mer 
samlet. Det ville gjøre det enklere å kommunisere 
konsernets faktiske størrelse og fremstå  tydeligere 
i markedet. Derfor ble det bestemt at selskapet 
skulle samles under Backefanen og mange av 
datter selskapene endret navn til Backe. Konsernet 
 BackeGruppen brandes som Backe. Budskapet er 
klart og tydelig. Samlet under en stor blå og gul fane 
er Backe klar for 70 nye år. 

Backe har tilbakelagt 70 år med vekst og ut
vikling. Men selskapet har ikke nådd mållinjen. I 2019 
har Backe et mål om en omsetning på fem  milliarder 
kroner. Det er en økning på 1,3 milliarder eller 35% 
fra 2016. Selskapet skal fortsette å vokse, men 
 ambisjonen stopper ikke der. Backe skal være den 
foretrukne bygg entreprenøren i sine lokalmarkedet, 
med sterkt fokus på sikkerhet, kvalitet og seriøsitet. 

3

Konsernet  BackeGruppen brandes som Backe. 
 Budskapet er klart og tydelig. Samlet under en stor 
blå og gul fane er Backe klar for 70 nye år.

sterkere sammen enn alene. Fokuset på internt 
sam arbeid økte. Deretter ble ansatte og helse, 
 miljø og sikkerhet satsingsområder. Etter at  Backes 
skade fravær fordoblet seg mellom 2001 og 2002, 
gikk HMS fra å være et krav til å bli en målestokk for 
god ledelse. Omfattende tiltak ble iverksatt. Etter ett 
år pekte skadestatistikken like bratt ned som den 
hadde pekt opp. 

I 2010, etter 17 år som leder for selskapet, gikk 
Peder Backe bort i sykdom. I minneordet skrev på
troppende konsernsjef Eirik Gjelsvik at «en  bauta er 
borte. En sjef som tok vare på medarbeiderne helt til 
det siste». Gjelsvik ble innsatt som første konsern
sjef utenfor Backefamilien, da han var en naturlig 
arvtaker for denne rollen etter Peders  bortgang.

Fortsatt vekst
I 2011, Gjelsvik første fulle år som konsernsjef, bestod 
Backe av 12 selskaper og 800 ansatte. Det var 799 
flere hoder enn da Gunnar Backe bestemte seg for å 
satse i 1946. Veksten gikk ikke på bekostning av prin
sippene som alltid har preget Backe. Lokal  tilhørighet 
og selvstyre for datterselskapene stod fortsatt i høy
setet, samt sikringen av et godt arbeidsmiljø for alle 
ansatte. Arbeidet gav resultater. De siste årene har 
Backe Prosjekt vunnet prisen for bransjens mest 
tilfredse boligkjøpere hele fem ganger, siste gang i 
2016. Backe Prosjekt, Backe Stor Oslo og Martin M. 
Bakken har vunnet Statens Byggeskikkpris. Sist
nevnte for Våler Kirke i 2016. Fokuset på HMS  forble 

3 Backes Hedmarkoppdrag går 
helt tilbake til 1940årene. Her er 
arbeiderne på jobb under det aller 
første oppdraget i Hedmark, med 
Hamar Jernstøperi. 

Vår historieVår historie
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Våre  
selskaper

Backe er et lappeteppe. Et lappeteppe av 12 selskaper som 
strekker seg fra Trondheim i nord til Stavanger i sør. Backe består 
av selskaper med stor faglig stolthet og tyngde. Selskaper med 
både lokal kunnskap og nasjonal tyngde. Backe bør derfor være 
førstevalget. Alltid.

◊ Boligprosjekt «Utsikten» i 
 Kongsberg av Backe Prosjekt
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Backe Prosjekt er et heleid datterselskap i Backe 
og driver aktivt med eiendomsutvikling av bolig, 
næringsbygg og OPS. Selskapet har lang erfaring in
nen prosjektutvikling. Backe Prosjekt arbeider enten 
alene eller som del av et samarbeid med grunneiere, 
partnere og investorer. Selskapet ble opprinnelig 
etablert som Backe Bolig, men skiftet i 1999 navn 
til Backe Prosjekt AS for også å omfatte utvikling av 
næringseiendom. Backe prosjekt er en av 3 hovedpi
larer i konsernet Backe. 

Backe Prosjekt fokuserer på kundetilfredshet. 
Det gir resultater. I 2016 ble Backe Prosjekt for femte 
gang kåret til «Årets boligleverandør». Prisen deles 
ut til boligbyggeren med de mest tilfredse kundene. 
Backe deler årets pris med konkurrentene JM og AF 
Gruppen. I 2016 leverte Backe Prosjekt fem prosjekter 
som bidro til at selskapet fikk prisen. Bjørvikkvartalet 
i Sandefjord, Utsikten på Kongsberg, Jessheim Park, 
Hus D og Hus E, samt Værste Brygge, byggetrinn 1 
Fredrikstad. Som kronen på verket kom Bjørvikk
vartalet på tredje plass, med en KTI på 85, på «Topp 
10listen» over bransjens beste prosjekter i 2016.

Antall ansatte: 16 

Kundetilfredshet: 76

KTImål for 2017: Over 80

Etablert: 1999

BACKE PROSJEKT 2016 var et svært godt år for Backe Prosjekt, som kan 
vise til sitt beste økonomiske resultat noensinne. 
Det var særlig den høye aktiviteten i boligmarkedet 
som bidro til resultatet. I året som gikk ferdigstilte 
selskapet Ellingsrud Sykehjem, et offentligprivat 
samarbeid til en verdi av 578 millioner kroner. Offen
tligprivat samarbeid er et viktig markedsområde for 
Backe Prosjekt. 

I 2017 igangsettes både salg og bygging av flere 
prosjekter, blant annet Oppland Park på Lillehammer, 
Seut Brygge i Fredrikstad, nytt byggetrinn på Jess
heim og på Martodden på Hamar. I tillegg blir utviklin
gen på Jaktlia i Bærum spennende å følge med 22 
flott beliggende småhus. Målet er at boligene skal 
være klare for salg allerede til høsten. 

Utviklingen i boligmarkedet er viktig for de nye 
boligprosjektene. Nye låneregler og krav til egenka
pital kan påvirke salg av boligprosjekter og kjøp av 
sekundærboliger.

Backe Prosjekt er opptatt av å jobbe som et lag, 
og at de ansatte jobber som en helhet. I 2017 skal 
dette bli et enda viktigere satsingsområde. Målet er 
at det bidra til videre kompetanseheving. Både blant 
de ansatte og på prosjekt. I tillegg blir det satt fokus 
på å utnytte seg av synergieffektene som ligger i kon
sernet. Samarbeid på tvers av Backes mange datter
selskaper blir viktig i årene fremover. Sammen skal 
det bidra til videre vekst for alle. 

Kundetilfredshet blir svært viktig for selskapet 
også i 2017, og målet er å komme over 80 på KTI 
skalaen. ∞ Boligprosjekt «Nordviken»  

i Hamar, av Backe Prosjekt.

Våre selskaperVåre selskaper
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«Jeg er ydmyk ovenfor våre ansatte som i tre år på rad 
har overlevert alle våre prosjekter uten feil. Derfor kan 
jeg trygt si at Backe Østfold er regionens kvalitets
leverandør»  Håkon Glosli, Administrerende Direktør.

Backe Østfolds arbeidsfilosofi er å sikre positiv 
verdiskapning i alt de gjør. Backe Østfolds drift er tuftet 
på tre verdier – faglig dyktighet, ærlighet og respekt. 
Selskapets fremste ressurs er mennesker, og Backe 
Østfold har et stort fokus på å være en trygg og god 

BACKE ØSTFOLD  arbeidsplass. Dagens 76 ansatte er en sammen sveiset 
gjeng som setter kunden og prosjektene i fokus. 

Backe Østfold sikrer høy kvalitet på alle sine 
prosjekter med egne håndverkere til tømrer, mur 
og betong arbeid. Selskapet har en “nullfeilfilosofi”. 
De siste tre årene har Backe Østfold derfor overlevert 
alle sine byggeprosjekter helt uten feil, null skader 
på ansatte og med god lønnsomhet. Denne trenden 
skal fortsette i 2017. Målet for det kommende året er 
å ivareta de gode rutinene for å oppnå 007målet for 
fjerde år på rad. 

∞ Backe Østfold er total entreprenør for ut byggingen 
av Værste Brygge. I løpet av 2017 skal samtlige 
bygge trinn stå klare. Da er totalt 104 leiligheter og 
en ny kaifront klare til bruk. Leilighetene er av varie
rende  størrelse, mange også med utsikt mot  elven. 
 Prosjektet har en samlet verdi på 300 millioner. 
 Prosjektet er et samarbeid mellom Backe Prosjekt og 
det lokale by utviklingsselskapet Værste Brygge AS.

«Det vi leverer skal fungere i mange tiår. Det ansva
ret tar vi på alvor!»  Helge J. Nakke, Administrerende 
Direktør

Backe Oppland påtar seg oppdrag i alle størrelser, 
men hovedfokuset ligger på større totalentrepriser 
for offentlige og private kunder. Selskapets arbeids
metode og solide kompetanse har gitt Backe Oppland 
et godt renommé i lokalmarkedet. Både generelt og 
innen betong og tømrerfaget spesielt. Backe Oppland 

BACKE OPPLAND er bevisst sitt samfunnsansvar. Selskapet er derfor en 
lærlingebedrift og jobber aktivt med rekruttering til 
bransjen. Backe Oppland er opptatt av å sikre norsk 
faglighet innen tømmer og betong – også i fremtiden. 

Selskapet har kommet langt i bruken av BIM, og 
sertifiserer seg i løpet av våren 2017 innen «virtual de
sign and construction» (VDC). Bruken av BIM er en av 
grunnene til at selskapet leverer prosjekter med svært 
få feil. I 2016 var et av selskapets mest vellykkede 
prosjekter Raufoss Barneskole. Her var Backe Op
pland hovedentreprenør og overleverte med null feil. 
Det skal bli normalen i 2017. 

∞ Raufoss Barneskole. Raufoss barneskole er et mod
erne trebygg, bygget for Vestre Toten kommune. Byg
get er oppført som passivhus og rommer 5400 kvm. 
Tømmermannsarbeidet er svært forseggjort, med 
store flater med spiler, innramminger og detaljer som 
vil gi brukerne glede i mange år fremover. Kontrakts
summen var 79 millioner kroner.

Andel læringer: 8,5 %

Driftsinntekter: 333 603 MNOK

Resultat før skatt: 21 284 MNOK

Resultat før skatt: 6,4 %

Egenkapital: 25,6 %

Skade med fravær (H1): 0

Andel læringer: 7,4 %

Driftsinntekter: 358 985 MNOK

Resultat før skatt: 8 230 MNOK

Resultat før skatt: 2,3 %

Egenkapital: 29,4 %

Skade med fravær (H1): 0

Våre selskaperVåre selskaper
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«Det er et klart mål at alle skal komme like hele hjem 
fra jobb.» – Arne Landmark, Administrerende Direktør.

Backe StorOslo er grunnsteinen til det man i dag 
kjenner som Backe. Selskapet tar oppdrag innen ny
bygg og rehabilitering av både offentlige og private 
bygg. Helt siden 1946 har driften vært tuftet på grunn
verdiene – faglig dyktighet, ærlighet og at vi holder 
det vi lover. 

I 2016 endret selskapet navn fra AS Ing. Gunnar 
M. Backe til Backe StorOslo AS. Samme år overtok 
Backe StorOslo virksomheten til søsterselskapet 
Bøhmer Entreprenør og fikk med det 40 nye kollegaer. 
Det gjør at selskapet i dag teller 100 medarbeidere 
som dekker markedsområdene Oslo, Bærum, Asker, 
Drammen og Kongsberg.

En fantastisk innsats fra alle de ansatte ga gode 
resultater for 2016. Backe StorOslo oppnådde målet 
om 007 for første gang siden 2008. I tillegg nær doblet 
omsetningen seg fra 2015 til 551 MNOK i 2016. 

I 2017 er blant annet målet å arbeide videre med 
god drift i prosjektene, og å jobbe for å videreføre den 
interne prestasjonskulturen gjennom å «ha det godt 
og gjøre det godt». Slik kan selskapet opprettholde de 
gode resultatene i årene som kommer. 

BACKE STOROSLO

Andel læringer: 7,5 %

Driftsinntekter: 553 150 MNOK

Resultat før skatt: 34 695 MNOK

Resultat før skatt: 6,3 %

Egenkapital: 24,9 %

Skade med fravær (H1): 0

∞ Torgbygget i Nydalen. Da Nydalen TBanestasjon 
skulle pusses opp ønsket Avantor å gjøre en opp
gradering av det gamle Torgbygget i Nydalen.  Bygget 
ble opprinnelig oppført av AS Ing. Backe i 2003. 13 år 
senere stod Backe StorOslo bak renoveringen. Opp
graderingen var et samarbeid mellom Kristin Jarmund 
Arkitekter og Backe StorOslo og innebar en fornyet 
fasade og interiør, samt en bedret tilgang til tbanen. 

Våre selskaperVåre selskaper
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«Backe Bergen AS skal være en foretrukken entre
prenør»  Svein Eian, Administrerende Direktør.

Backe Bergen har røtter helt tilbake til 1963. Sel
skapet behersker alle entrepriseformer innen nybygg 
og rehabilitering, og har bygget en rekke kontorbygg, 
hotell og boligprosjekter i hoved eller totalentreprise.

I tillegg til vanlige byggentrepriser har Backe Ber
gen i vel 40 år produsert forflåter, bølgedempere og 
annet for oppdrettsnæringen i egen dokk. I løpet av 
2016 investerte selskapet i en ombygging og rehabi
litering av sitt av dokk og lagerområde.

I 2017 skal selskapet starte bygging av Nord Euro
pas største gondolbane på Voss.

I likhet med mange andre selskaper i Backe er 
Backe Bergen en opplæringsbedrift. Selskapet har et 
stort fokus på lærlingerekruttering og videreutvikling 
av ansatte gjennom BackeSkolen og andre eksterne 
studier. Kompetansefokuset er hovedgrunnen til at 
selskapet leverer gode resultater både økonomisk og 
innen HMS.

∆ Grand Hotel Terminus. Grand Hotel Terminus er et av 
Bergens historiske hotell, med drift tilbake til 1920tal
let. Backe Bergen hadde totalentreprisen når Terminus 
Hotell skulle utvides med ny paviljong samt ombygge 
og rehabiliterer den tilgrensende og fredede Zander 
Kaaes bygningen til hotellformål med 18 rom. Bygget 
er fra 1770. I tillegg rehabiliterte man parkområdet og 
etablerte nye inngangspartier.

BACKE BERGEN AS

«Med de beste medarbeiderne blir vi attraktive for 
oppdragsgiverne»  Roy Lundhaug, Administrerende 
Direktør.

Mjøsen Murmesterforretning ble etablert i 2001. 
Selskapet er blant Norges største innen murmester
faget, både på inntekts og resultatsiden. 

Mjøsen Murmesterforretning tester aktivt ut nye 
metoder, innovasjoner og produkter. Selskapet har 
spesialkompetanse på flis og mur.

Selskapet blir brukt i alle typer prosjekter, og er en 
viktig lagspiller for flere av Backe sine selskaper. I 2016 
leverte Mjøsen Murmesterforretning Raufoss Barne
skole sammen med Backe Oppland. Her var også BAS 
Maskinutleie utstyrsleverandør. I 2017 skal Mjøsen 
Murmesterforretning og Martin M. Bakken levere flere 
prosjekter sammen. 

∏ Raufoss Barneskole. Raufoss barneskole er et 
 moderne trebygg, bygget for Vestre Toten kommune. 
Bygget er oppført som passivhus og rommer 5400 
kvm. Tømmermannsarbeidet er svært forseggjort, 
med store flater med spiler, innramminger og de
taljer som vil gi brukerne glede i mange år fremover. 
Kontrakts summen var 79 millioner kroner.

MJØSEN 
MURMESTERFORRETNING

Andel læringer: 8,0 %

Driftsinntekter: 37 196 MNOK

Resultat før skatt: 2 168 MNOK

Resultat før skatt: 5,8 %

Egenkapital: 35,0 %

Skade med fravær (H1): 22

Andel læringer: 5,3 %

Driftsinntekter: 136 483 MNOK

Resultat før skatt: 1 618 MNOK

Resultat før skatt: 1,2 %

Egenkapital: 16,0 %

Skade med fravær (H1): 0

Våre selskaperVåre selskaper
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«Et samarbeid med oss sikrer idrettslag med liten 
egenkapital en realistisk mulighet til å nå sine mål.»  
 Knut Smedsvig, Administrerende Direktør.

Lønnheim Idrett har en unik kompetanse innen 
idrettsbygg. Selskapet har landets fremste arkitekter 
innen idrettsbygg, stor politisk kompetanse innen eta
blering, og kompetanse innen forretningsutvikling og 
finansiering av idrettsbygg. Det gjør selskapet unikt. 
Lønnheim Idrett vil hjelpe idrettslag med å skape enda 
mer idrettsglede i sitt nærmiljø. 

I 2016 ble selskapet skilt ut fra Backe Nordvest 
som et prosjektutviklingsselskap. I dag jobber selska
pet med flere av de andre selskapene i Backekonser
net. Selskapet er i en oppbygningsfase og har klare 
ambisjoner om å sikre Backe større entreprenørom
setning i løpet av få år. I 2017 skal Lønnheim Idrett 
fortsette å være en tilrettelegger og miljøskaper for 
unge i aktivitet. 

LØNNHEIM IDRETT

«Sammen med kunder og samarbeidspartnere vil vi 
utvikle fremtidens byggeprosjekter»  Lars Backer, 
 Administrerende Direktør

Gjennom 60 år har Backe Nordvest vært en 
 ledende entreprenør på NordVestlandet. Selskapet 
er også en ledende nisjeentreprenør for idrettsbygg 
nasjonalt.

Backe kjøpte Lønnheim Entreprenør i 2015 og i 2016 
byttet selskapet navn til Backe Nordvest. Lønnheim 
Idrett ble samtidig etablert som et eget datterselskap 
ved at prosjekteringsdelen av Backe Nordvest ble skilt 
ut. Særkompetansen på idrettsbygg videreutvikles nå 
gjennom det nye datterselskapet.

Selskapet gjennomfører både totalentrepriser og 
beskrevne entrepriser. Backe Nordvest har en egen
produksjon på betongarbeider og tømmer.

◊ Martin Lingehuset. Backe Nordvest sto for opp
graderingen av Norddal idrettshall, et bygg fra 
70 tallet. Målet med oppgraderingen var å skape 
et bygg for hele bygda. Det nye bygget, Martin 
 Lingehuset, inneholder både en idrettshall og en 
kultur sal. Bygget er beregnet til alle slags arrange
ment, fra korøving og teater til håndball, bandy og 
bryllupsutleie. Oppgraderingsarbeidet fokuserte 
også på at bygget skulle bli universelt utformet. Det 
er blant annet installert heis, ledelinjer i gulvflisene 
for svaksynte og tilskuerplass for handikappede. 
Bygget rommer 2900 kvm og kontraktssummen var 
51  millioner NOK.

BACKE NORDVEST

Andel læringer: 9,1 %

Driftsinntekter: 168 854 MNOK

Resultat før skatt: 25 706 MNOK

Resultat før skatt: 15,2 %

Egenkapital: 6,7 %

Skade med fravær (H1): 13 

Våre selskaperVåre selskaper
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«Vår målsetning er å levere mer enn du forventer. Det 
skal vi klare fordi vi har rett kompetanse, lang  erfaring, 
stor arbeidsglede og et kraftig engasjement.»  
 Sjur Hana, Administrerende Direktør.

Helt siden oppstart har Backe Rogaland vært kjent 
for kvalitet. I tillegg har selskapet levert Hverdi og feil
verdi på null i åtte år på rad. Slike resultater skaper 
gode kunderelasjoner. 

Som svar på et tøft marked med lave marginer 
startet Backe Rogaland implementering av LEAN i 

BACKE ROGALAND AS 2016. Det skal sikre gode resultater og konkurranse
dyktige priser i årene som kommer. I 2017 skal sel
skapet i gang med rehabiliteringen av Atlantic Hotel 
i Stavanger og Norges største bedriftsidrettshall. 
Sistnevnte er et prosjekt mellom Backe Rogaland og 
Lønnheim Idrett, som viser at samarbeidet mellom 
Backes datterselskaper fungerer godt. 

∞ «The Pond». I April 2016 åpnet «The Pond» på 
 Forus i Sandes kommune. Prosjektet ble prosjek
tert og  bygget av Backe Rogaland i totalentreprise. 
Det 6 etasjes høye hotellet rommer 184 gjesterom, 7 
møterom og en storsal med kapasitet til 200 konfer
ansedeltakere. Fasadene fra andre til sjette etasje er 
oppbygd av prefabrikkerte klimaveggmoduler. Fasa
dene er kledd med Trespa plater, som skifter farge et
ter endringer i lyset. Bygget er oppført etter kravene i 
Tek 10 og ble overlevert i god tid før avtale.

«Våre ansatte er vår viktigste ressurs!» Svein Tollers
rud, Administrerende Direktør.

Med sine nærmere 90 år regnes Martin M. 
 Bakken som en ledende byggentreprenør i Hedmark. 
 Selskapet teller ca. 100 ansatte og har stor kapasitet 
innen fagene betong og tømmer med egne ansatte 
håndverkere med lokal tilhørighet. Selskapets porte
følje inneholder flere store prosjekter innen yrkes
bygg, boligprosjekter og rehabilitering. Næringsbygg 
utgjør 75 prosent av omsetningen, boliger står for 15 

MARTIN M. BAKKEN AS prosent og deøvrige 10 prosentene er rehabilitering.
Med sterkt fokus på høy faglighet og kompetanse 
gjennomfører Martin M. Bakken prosjekter med stor 
vekt på samarbeid, kvalitet, effektivitet og fleks
ibilitet. En bedriftskultur preget av solide grunn
verdier, planmessig opplæring, godt arbeidsmiljø 
og korte beslutningslinjer er noe av nøkkelen til 
 selskapets gode rennommé. 

2016 var et godt år for selskapet. Blant årets 
 større prosjekter var Ringsaker videregående skole 
og Mørkved skole i Brumunddal, boligblokkene Nord
viken C og D på Hamar, Rena skole idrettsbygg og ny 
fløy på Terningen Arena i Elverum. I løpet av året ble 
Elverum videregående skole , boligprosjektene Nord
viken E og F og Vestbyen Kvartal på Hamar igangsatt. 

∞ Mørkved skole. Bildetekst: Martin M. Bakken er sam
spillsentreprenør ved bygging og rehabiliteringen av 
Mørkved skole i Brumunddal. Prosjektet innebærer en 
oppgradering av de opprinnelige byggene fra 1929 og 
1984. Resten av skolen er revet og Martin M. Bakken 
har bygget et helt nytt skolebygg. 

Andel læringer: 0,0 %

Driftsinntekter: 152 735 MNOK

Resultat før skatt: 3 502 MNOK

Resultat før skatt: 2,3 %

Egenkapital: 30,6 %

Skade med fravær (H1): 0

Andel læringer: 10,7 %

Driftsinntekter: 375 261 MNOK

Resultat før skatt: 23 151 MNOK

Resultat før skatt: 6,2 %

Egenkapital: 25,7 %

Skade med fravær (H1): 0

Våre selskaperVåre selskaper
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«Du kan stole på Backe Trondheim»  Terje Broli, 
 Administrerende direktør.

Backe Trondheim leverer boligbygg og nærings
bygg med høy kvalitet til kunder i Trondheims området. 
Totalentrepriser, samspillskontrakter og forhandlede 
kontrakter er foretrukket, hvor kundeforståelse, 
 behovsavdekking og prosjektutvikling er viktige og 
sentrale kompetanseområder. 

Backe Trondheim er en av de ledende byggentre
prenørene i Trondheim og jobber hardt hver dag for 
å holde posisjonen som en foretrukket samarbeids
partner.

Implementeringen av LEAN metodikk for kontinu
erlig forbedring i selskapet var en av suksessfaktorene 
for driftsåret 2016. Det arbeidet videreføres i årene 
som kommer. Med en Hverdi på null, godt nullfeilsar
beid og gode økonomiske resultater viser selskapet 
at driften er god. Prosjektporteføljen består av flere 
tilbakevendende kunder. Dette er en klar indikasjon 
på høy kundetilfredshet. Selv om 2016 var et godt år, 
skal bedre rutiner og metoder sørge for at 007 er innen 
rekkevidde for driftsåret 2017.

BACKE TRONDHEIM

∞ Ringve Park. Boligprosjektet er bygget av Backe 
Trondheim for Heimdal Bolig. Det består av ni bolig
bygg, med i overkant av 250 leiligheter. Prosjektet har 
vært utført som fire salgs og byggetrinn.  Det siste 
byggetrinnet overleveres i mai 2017. Ringve Park er 
nominert til årets leilighetsprosjekt 2016 av Bolig
produsentene. Nominerte prosjekter må framstå for 
næringen som et forbildeprosjekt innenfor blant annet 
energi og klima, særpreg og nyskaping, bokvalitet og 
bruk av BIM.

Andel læringer: 16,3 %

Driftsinntekter: 376 773 MNOK

Resultat før skatt: 18 875 MNOK

Resultat før skatt: 5,0 %

Egenkapital: 30,9 %

Skade med fravær (H1): 0

Våre selskaperVåre selskaper
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«Når vi skaper merverdi sammen med kunde og 
 leverandør gjør vi en forskjell»  Roger Dreyer, Admin
istrerende direktør.

Backe Vestfold Telemark er en ledende leverandør 
av entreprenørtjenester i Vestfold og Telemark. 
 Selskapet er spisset mot private næringskunder i 
bolig og næringsbygg, samt offentlige formålsbygg. 

BACKE VESTFOLD 
TELEMARK

«Med en ærlig, real og løsningsorientert tilnærming 
skal vi utvikle kompetansen, økonomien og omdøm
met vårt videre. Slik skal Backe Romerike forbli en 
foretrukken samarbeidspartner.»  Øystein Nordal, 
Administrerende Direktør.

Backe Romerike har sitt markedsområde i Akers
hus og den sørlige delen av Glåmdalsregionen i Hed
mark. Markedsområdene har stor vekst og høy bygge
aktivitet. Selskapet leverer derfor stabile og gode 

BACKE ROMERIKE økonomiske resultater for Backe. Selskapet kan også 
vise til gode resultater innen HMS.

Flere prosjekter ble ferdigstilt i 2016, deriblant 
boligprosjekter på Jessheim og Råholt, Gjerdrum bo 
og behandlingssenter og et industribygg på Garder
moen. I 2017 skal Backe Romerike levere prosjekter 
som barnehage og idrettshall i Fetsund og påbygg 
for Scandic Oslo Airport hotell. Den diversifiserte por
teføljen viser at selskapet har solid kompetanse på 
flere områder. 

∞ Løvenstad Sykehjem. Backe Romerike var total
entreprenør av det nye Løvenstadtunet. Bygget har 
en flate på 5.420 kvm. inkludert parkeringstjenester, 
og er spesielt tilpasset brukernes behov. Prosjektet 
involverte parter fra blant annet demensforeningen, 
ansatte og brukernes pårørende for å kunne gi best 
mulig leveranse. Ordfører i Rælinger kommune er 
svært fornøyd med at kommunen, i samarbeid med 
Backe Romerike, er en forkjemper for bærekraftig ut
vikling i regionen.

I all prosjektering fokuserer Backe Vestfold Telemark 
på byggets livsløp. Selskapets filosofi er at bygg skal 
være et godt sted å være, fra begynnelse til slutt. Sel
skapet har spesielt fokus på godt samspill mellom an
satte og leverandører. Det skaper merverdi for kunden.

Driftsåret 2016 er preget av et lederskifte og om
struktureringer. Hovedmålet for 2017 er stabil drift, og 
selskapet har flere spennende prosjekter på gang. 

∞ Grep Grenland. Backe Vestfold Telemark hadde 
 totalentreprise når et nytt næringsbygg skulle opp
føres for Grep Grenland.

Selskapet fikk i oppdrag å bygg store lyse rom med 
fellesområder i alle etasjer. I tillegg ble det bygget en 
verkstedhall, et vaskeri, grafisk virksomhet, systue, 
kontorer og kantine. 

Bygget har støpt plate på fjell. Bygningsmessig er 
det en kombinasjon av plasstøpt konstruksjoner og 
prefabrikkerte elementer med stål som bæresystem, 
sandwichelementer og letttak.

Andel læringer: 6,3 %

Driftsinntekter: 512 345 MNOK

Resultat før skatt: 18 299 MNOK

Resultat før skatt: 3,6 %

Egenkapital: 34,7 %

Skade med fravær (H1): 0

Andel læringer: 6,6 %

Driftsinntekter: 331 821 MNOK

Resultat før skatt: 42 610

Resultat før skatt: 12,8 %

Egenkapital: 12,5 %

Skade med fravær (H1): 13 

Våre selskaperVåre selskaper
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Årsberetning

Virksomheten

AS Backe er morselskapet i konsernet Backe
Gruppen. BackeGruppen sin historie går tilbake 
til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. 
Backe. Konsernet har som forretningsidé å drive en
treprenørvirksomhet, maskinutleie, prosjektutvikling 
og eiendomsforvaltning.

Konsernet sin virksomhet er i SørNorge. Backe
Gruppen har egne entreprenørselskaper i de største 
byene på Østlandet, samt Stavanger,  Bergen, 
Kristian sund og Trondheim. Konsernets hoved
kontor er på Lysaker i Bærum.

Den totale omsetningen for BackeGruppen 
var på 3,7 mrd. kroner i 2016 som er en vekst på 3 
prosent sammen lignet med 2015. 

Resultat før skatt i 2016 var på 159,6  millioner 
kroner som er nær en dobling av resultatet sammen
lignet med 2015. Det gode boligmarkedet og resul
tater fra konsernets eiendomsinvesteringer i Backe 
Prosjekt er hovedårsaken til resultatveksten for kon
sernet.

Backe Prosjekt ferdigstilte i 2016 totalt 129 (253) 
 boliger i prosjekter selskapet er engasjert i og det ble 
igangsatt bygging av 279 (177) boliger. Selskapet har 
i 2016 solgt 333 (332) boliger. Pr. utgangen av 2016 
er det 99 usolgte boliger, hvorav 3 er i ferdigstilte 
 prosjekter. 

OPS (Offentlig Privat Samarbeid) prosjektet 
«Henrik Sørensens vei», et sykehjem på Ellingsrud 
for Oslo kommune, har vært konsernets største 
prosjekt  under oppføring i 2016. Prosjektet over
leveres i mars 2017. Backe OPS ble i 2016 overdratt 
til Backe Holding, men konsernets fokus på OPS – 
prosjekter vil fortsette.

Det samlede resultatet for entreprenørvirksomhet
en var svak i 2016. Mens åtte av tolv entreprenør
selskap leverer gode resultater oppveies det av 
meget svake resultater i 4 entreprenørselskap, hen
holdsvis  Bøhmer  Entreprenør, Backe Vestfold Tele
mark, Backe Forny og Backe Nordvest. Konkursen 
i  datterselskapet Lønnheim Stål var hovedårsaken 
til underskudd i Backe Nordvest. Det har i hele 2016 
blitt jobbet aktivt med å styrke lønnsomheten i de 
fire nevnte selskap, samt begrense mulighet for tap. 
Virksomheten i Bøhmer Entreprenør har blitt over
tatt av Backe StorOslo og Backe StorOslo ivaretar 
nå markedsområdet Buskerud. Driften i Backe Forny 
avvikles når siste prosjekt er overlevert til kunden 
(utgangen av 2017). 

Det 50 prosent eide BAS Maskinutleie AS oper
erer nå i store deler av SørNorge. Selskapet har i 
2016 hatt en omsetningsøkning på 18 prosent sam
menlignet med 2015. Den positive utviklingen i det 
eksterne leiemarkedet fortsetter, og kundeporteføl
jen har vokst ytterligere gjennom 2016. Fra selska
pets første hele driftsår i 2009 har omsetningen årlig 
økt med 20 prosent (CAGR).

Backe konsernet har plassert deler av sin 
likviditets portefølje i aksje og obligasjonsmarkedet. 
Porte føljen  har utviklet seg positivt i 2016. 

 
Årsresultat og balanse 
Backe konsernets samlede driftsinntekter var 3 709,7 
millioner kroner i 2016, mot 3 623,9 millioner kroner i 
2015. Resultat før skatt var på 159,6 millioner kroner, 
en økning på 78 millioner kroner fra året før. Ordre
reserven per 31. desember 2016 var på 3 715 millioner 
kroner, som er en økning på 22 prosent sammenlig

net med utgangen av 2015.
Backe konsernets likviditet inklusive kortsiktige 
plasseringer i verdipapirer, var på 447,6 millioner 
 kroner ved utgangen av 2016 sammenlignet med 
365 millioner kroner året før.

Årsresultatet i AS Backe ble 44,2 millioner kro
ner, mot 10,1 millioner kroner i 2015. Resultatet inklu
derer mottatt konsernbidrag på 46,2 millioner kroner 
fra datterselskapene. 

Resultatet disponeres som følger:
Avgitt konsernbidrag:  kr   25 645 000
Til utbytte:   kr   21 855 000 
Fra annen egenkapital:  kr –  3 314 000
Sum disponert:   kr   44 186 000

Egenkapitalen i konsernet utgjorde 630,6 
 millioner  kroner, som utgjør 35 prosent av total
kapitalen. Balansen per 31. desember 2016 var 1 812,7 
millioner kroner, mot 1  690,4 millioner kroner ved 
utgangen av 2015. Konsernets rentebærende gjeld 
utgjorde  85,4 millioner  kroner, mot 102,6 millioner 
kroner året før. 

I samsvar med regnskapsloven bekreftes det 
at  forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til 
grunn for denne vurderingen ligger positive resultat
prognoser for 2017 og konsernets strategi og utsikter 
for årene fremover. BackeGruppen har en god finan
siell stilling, med en likviditetsbeholdning på 338,3 
millioner kroner utover de kortsiktige plasseringene i 
verdipapirer på 109,2 millioner kroner. Netto kontant
strøm fra drift var positiv med 254,8 millioner kroner. 
I 2016 har det vært betydelige salg og investeringer i 
varige driftsmidler og tilknyttede selskaper. Kontant
strøm fra disse investeringene er netto negativ med 
30,4 millioner kr.

Konsernet er gjennom Backe Prosjekt deltaker i 
9 prosjektselskaper som er involvert i bygging av til 
sammen 595 boliger. Av disse var 96 boliger usolgt 
ved årsskiftet. I tillegg er det 3 ferdigstilte usolgte 
boliger. Justert for Backe Prosjekts eierandel i de 
 respektive prosjektene, hadde konsernet salgsrisiko 
per 31. desember 2016 for 3 ferdigstilte boliger og  12 
usolgte boligenheter under produksjon. 

BackeGruppens kredittrisiko er primært kny
ttet til utestående fordringer. Konsernet har i liten 

grad måttet realisere tap på fordringer på bygge
kontrakter.  For å redusere risiko for tap på fordringer, 
kreves bankgaranti i henhold til Norsk Standard eller 
annen tilfredsstillende garanti for private kunder. 
Endringer i rentenivået påvirker først og fremst 
 konsernets finans inntekter. 

Det foreligger markedsrisiko knyttet til verdipa
pirer og plasserte likvider i AS Backe. Dette er aksje 
og rentepapirer i inn og utland som er eksponert for 
den generelle utviklingen i markedet. Plasseringene 
i utlandet er ikke sikret med terminkontrakter eller 
liknende. Disse påvirkes derfor av endringer i valuta
kurser. BackeGruppen hadde reelt en verdiøkning 
på denne typen plasseringer i 2016 på 12,6 million
er  kroner. Tilsvarende verdiøkning i 2015 var på 6,5 
 millioner kroner. Den totale risikoen har økt noe 
 gjennom året ved økning i beholdningen.

Organisasjon og arbeidsmiljø

BackeGruppen hadde totalt 882 ansatte ved års
skiftet, en reduksjon fra 903 året før. Ved utgangen av 
2016 var 8,7 prosent av de ansatte kvinner. Ved års
skiftet var 455 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 
427 var funksjonærer. Det var 35 lærlinger i datter
selskapene ved utgangen av 2016. Backe Gruppen 
har som prinsipp at kvinner og menn er likestilt når 
det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling.

Det samlede sykefraværet i 2016 var 6,1 prosent 
og er en økning fra 5,1 prosent i 2015. Det arbeides 
aktivt i hele konsernet for å bistå sykmeldte medar
beidere slik at de kommer raskt tilbake på jobb. Ak
tiv eller gradert sykmelding er viktige virkemidler på 
dette området.

BackeGruppen hadde fem skader blant egne 
ansatte som medførte fravær i 2016, som er det 
samme antall skader med fravær som i 2015. Dette 
gir en Hverdi på 3,5 mot fjorårets Hverdi på 3,7. 
 Hverdi  viser hyppighet av arbeidsulykker som med
fører fravær fra arbeid. 

Tilrettelegging av opplæring og sertifisering
skurs gjennom BackeSkolen er et viktig satsning
sområde. For å sikre spesialist/fagkompetanse 
i våre  prosjekter har konsernet etablert et internt 
kompetanse senter. Som ledd i konsernets profi
lerings og rekrutteringsarbeid, presenterte rep
resentanter for BackeGruppen selskapet under 
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karriere dagene på NTNU i Trondheim og tilsvarende 
arrangement ved andre universiteter og høyskoler.

BackeGruppen søker å tilrettelegge for personer 
med nedsatt funksjonsevne, ulike nasjonale opprin
nelser, hudfarge, religion og livssyn. Dette gjelder 
ved rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, forfrem
melse og utviklingsmuligheter.

Det foregår kontinuerlig forbedring i det daglige 
 arbeidet. Kostnader til dette dekkes løpende over 
drift. Konsernet har fått støtte fra «Skattefunn» 
 knyttet  til konsernets «LEAN» satsning, men det 
har ikke vært aktiviteter knyttet direkte til forskning 
i 2016. 

Alle BackeGruppens entreprenørselskaper har 
sentral  godkjenning for ansvarsrett.

Ytre miljø og klima

BackeGruppen har utviklet rutiner på alle bygge
plasser med sikte på å unngå negative konse
kvenser på det ytre miljø. I samarbeid med kunder og 
sam arbeidspartnere arbeider vi kontinuerlige med 
forbedringer av produksjon og logistikk for å skape 
en renere byggeprosess, redusere avfallsmengden 
og bedre miljøkvaliteten for våre oppdragsgivere og 
i nærmiljøet. Det er ikke rapportert om vesentlige 
 tilfeller av forurensning av det ytre miljø i 2016.

Konsernet er opptatt av å bidra til nyskaping 
i  bygge   og eiendomsbransjen, spesielt når det 
gjelder kvalitet og miljø. Tilpassing til nye miljøkrav 
fra myndighetene i Norge og EU blir stadig viktigere, 
og energiøkonomisering representerer også k om
mersielle muligheter for BackeGruppens virksom
hetsområder. Konsernet har videre etablert rutiner 
for deling av kompetanse og erfaringer på tvers av 
datter  selskaper og virksomheter også på dette om
rådet. 

Videre drift og fremtidig utvikling 
BackeGruppen har stort fokus på kvalitet og om
dømme. Backe Prosjekt AS har i fem av de syv 
siste årene blitt kåret til det selskap blant bolig
leverandørene i Norge med mest tilfredse kunder 
ifølge Prognosesenterets kundemonitor. Selskapet 
jobber målrettet for å pre stere høyt i forhold til kun
detilfredshet.

Det er for tiden stor etterspørsel etter boliger, 

og da i særdeleshet i og omkring Oslo. Det er fort
satt utsikter til lave renter, lav arbeidsledighet og 
høy befolkningsvekst i hovedtyngden av konsernets 
markedsområder. Imidlertid kan en økt boligbygging 
og en vesentlig strengere boliglånsforskrift være 
med på begrense boligprisveksten de neste årene. 

Ved siden av et godt boligmarkedet, er det stor 
etter spørsel etter nye offentlige bygg spesielt innen 
utdanning, helse og omsorg. Markedsutsiktene for 
byggenæringen vurderes således som positive for 
Norge, dog med geografiske forskjeller hvor den 
mest olje avhengige delen av næringen har et lavere 
aktivitetsnivå. 

Konsernets ordrereserve er god. Det forventes 
en lønnsomhet for konsernet i 2017 som er på 
samme nivå som for 2016.

Lysaker, 21. mars 2016

ÅrsberetningÅrsberetning
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RESULTATREGNSKAP

AS Backe BackeGruppen

2016 2015 N 2016 2015

9 237 9 059
1,2,
16 Driftsinntekter 3 709 690 3 623 907

   

0 0 16  Materialer og underentreprenører 2 517 516 2 505 708

14 824 9 599
3,4,
16,18   Lønn etc. 685 922 637 891

511 815 5,16  Avskrivninger 22 909 25 189

5 691 6 837
3,6, 
16  Andre driftskostnader 434 264 395 312

21 026 17 251 Sum driftskostnader 3 660 611 3 564 100

     

46 212 16 436 Inntekt på investeringer i datterselskap 0 0

0 0 17 Inntekt på investeringer i tilknyttede selskap 90 099 23 696

34 423 8 244 Driftsresultat 139 178 83 503

4 089 3 781 Andre renteinntekter 13 961 13 430

12 254 1 601 Andre finansinntekter 12 786 3 432

383 2 122   Verdiendring av verdipapirer vurdert til virkelig verdi 383 2 122

1 900 3 304 Andre rentekostnader 5 482 16 254

683 238 Andre finansposter 1 247 4 659

14 143 3 962 Netto finansposter 20 401 -1 929

   

48 566 12 206 Ordinært resultat før skattekostnad 159 579 81 573

  

4 380 2 124 7  Skattekostnad 23 055 9 711

44 186 10 082 Årsresultat 136 523 71 862

 

Herav til minoritet 3 560 2 189

Disponeringer og overføringer   

3 314 14 918   Fra/til annen egenkapital

25 645 18 764 Avgitt kornsernbidrag

21 855 6 236 Til utbytte

44 186 10 082 Sum

EIENDELER

AS Backe BackeGruppen

31.12.2016 31.12.2015  N EIENDELER 31.12.2016 31.12.2015

Anleggsmidler

684 1 129 7 Utsatt skattefordel 0 0

0 0 5 Goodwill 1 143 9 467

380 0 5 Lisenser, programvare etc. 5 580 7 008

1 064 1 129   Sum immaterielle eiendeler 4 437 16 475

    

0 0 5 Bygninger, tomter 237 020 165 241

2 328 2 515 5 Maskiner, inventar etc. 13 804 21 443

2 328 2 515   Sum varige driftsmidler 250 824 186 685

    

608 026 622 816 17 Investeringer i datterselskaper 0 0

72 941 72 981 17 Investeringer i andre selskaper 396 848 291 147

8 179 23 249 12 Andre langsiktige fordringer 86 473 123 356

689 146 719 046   Sum finansielle anleggsmidler 483 321 414 503

     

  Omløpsmidler   

0 0 Beholdning materialer 0 1 398

0 0 Beholdning egenregiprosjekter 5 699 92 273

0 0   Sum egenregiprosjekter og materialer 5 699 93 671

    

0 0 10 Byggherrefordringer 495 559 530 128

64 037 17 657 Fordringer på konsernselskaper 0 0

11 312 108 12 Andre kortsiktige fordringer 125 289 83 870

75 349 17 765   Sum fordringer 620 848 613 998

    

109 218 153 316 Verdipapirer og plasserte likvider 109 218 153 316

109 218 153 316   Sum kortsiktige plasseringer 109 218 153 316

    

23 330 809 8,9 Kasse og bankinnskudd  338 343 211 731

23 330 809   Sum bankinnskudd og lignende 338 343 211 731

    

900 435 894 580   Sum eiendeler 1 812 690 1 690 379

ÅrsberetningÅrsberetning
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EGENKAPITAL OG GJELD

AS Backe BackeGruppen

2016 2015 2016 2015

N EGENKAPITAL

2 994 2 994 11 Aksjekapital 2 994 2 994

162 650 162 650 11 Annen innskutt egenkapital 162 650 162 650

165 644 165 644   Sum innskutt egenkapital 165 644 165 644

306 521 309 835 11 Annen egenkapital 449 656 364 435

306 521 309 835   Sum opptjent egenkapital 449 656 364 435

11 Minoritetsinteresser 15 345 20 979

472 165 475 479   Sum egenkapital 630 645 551 057

  GJELD

3 233 3 208 18 Pensjonsforpliktelser 5 136 5 012

0 0 7 Utsatt skatt 11 243 12 206

0 0 Uopptjent inntekt 5 753 4 788

3 233 3 208   Avsetning for forpliktelser 22 132 22 005

0 0 13 Pantegjeld 84 412 101 143

0 0 Ansvarlig lån 983 1 497

0 0 13 Annen langsiktig gjeld 40 775 46 499

0 0   Annen langsiktig gjeld 126 170 149 140

0 0 Byggelån 0 42 425

361 671 370 863 9 Konsernkonto 0 0

32 531 33 359 Kortsiktig gjeld konsern 0 25 804

1 204 545 14 Leverandørgjeld 600 524 621 836

0 0 7 Betalbar skatt 9 924 1 097

1 954 421 Skyldig offentlige avgifter 86 190 65 957

21 855 6 236 Utbytte 22 974 6 710

5 822 4 469 Annen kortsiktig gjeld 314 131 204 348

425 037 415 893   Sum kortsiktig gjeld 1 033 743 968 177

    

900 435 894 580   Sum egenkapital og gjeld 1 812 690 1 690 379

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

AS Backe BackeGruppen

2016 2015 2016 2015

Operasjonelle aktiviteter

48 566  12 206 Resultat før skattekostnad 159 579  81 573

0  1 494 Periodens betalte skatter  1 097 1 494

511  815 Ordinære avskrivinger 22 909  25 189

79  0 (Gev.)/tap ved salg driftsmidler  23 29 984

0 0 (Økn.)/red. lager og egenregiprosjekter 87 972  24 256

0 0 (Økn.)/red. i kundefordringer 34 569  111 142

659  901 Økn./(red.) leverandørgjeld  21 308 127 353

0 0 Inntekt på investeringer i tilknyttede selskap  90 099 23 696

25 145 Pensjoner 124  51

 22 828 23 315 Endring i andre tidsavgrensningsposter 62 157  112 353

27 012  -12 835 Netto kontantstrøm fra oper. aktiviteter 254 783  -20 762

 Investeringsaktiviteter   

0  0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 11 444  229 327

 783 2 092 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  90 025 40 423

44 138  8 639 Netto endring tilknyttet verdipapirer 44 098  8 639

0  0 Innbetalinger fra tilknyttede selskaper 70 041  36 712

0 0 Utbetalinger til tilknyttede selskaper  65 922 62 503

14 790 19 190 Netto innbetaling/(utbeltaling) ved investering i datterselskap 0  0

0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 0  10 792

58 145  8 459 Netto kontantstrøm fra invest. aktiviteter - 30 363 143 682

 Finansielle aktiviteter

0 0 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 26 008  20 104

0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld  48 978 89 070

0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0  110 530

0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld  42 425 115 343

 21 504 37 344 Netto endring i mellomværende med konsernselskaper 0  20 004

6 236 23 866 Utbetaling av utbytte  6 710 25 033

25 704 0 Utbetaling av konsernbidrag  25 704

-53 444 13 468 Netto kontantstrøm fra finans. aktiviteter - 97 809 -78 808

31 713 9 092 Netto endring i likviditet gjennom året 126 612 44 112

-370 055 -379 146 Likviditetsbeholdning 01.01 211 731 167 619

-338 341 -370 055 Likviditetsbeholdning 31.12 338 343 211 731

ÅrsberetningÅrsberetning

Lysaker, 21. mars 2016

Eivind Reiten
Styrets leder

Christian Ness Morten  
Danielsen

Øistein  
Andresen

Eirik Gjelsvik
Konsernsjef
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Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med gjeldende 
lover og god regnskapsskikk.

Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter morselskapet AS Backe 
med tilhørende datterselskaper. Konsernregnskapet 
utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datter
selskapene følger de samme regnskaps prinsipper 
som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer 
og gjeld elimineres.

Ved kjøp av datterselskaper elimineres kost
prisen på aksjer eller andeler i morselskapet, mot 
egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstids punktet. 
Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på 
kjøpstidspunktet på eiendeler i datter selskapene, 
tillegges de eiendeler merverdiene knytter seg til 
innen for markedsverdien av disse eiendelene. Den 
del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke 
eiendeler representerer goodwill. Goodwill avskrives 
lineært over antatt økonomisk levetid.

Datterselskap

Dette er selskaper hvor BackeGruppen har eier
interesser på 50 % eller mer, og hvor man har  faktisk 
kontroll. I morselskapet er aksjer i datterselskap 
bokført etter kostmetoden.

Inntekt på investering i datterselskap er 
klass ifisert som en del av driftsresultatet i 
resultat regnskapet. Den viktigste aktiviteten for 
morselskapet AS Backe er oppfølging av de ulike dat
terselskapene/virksomhetsområdene. Utbytte eller 
konsernbidrag som mottas fra datter selskapene 
anses å være en del av den ordinære driften. 

Tilknyttede selskaper

Dette er selskaper hvor BackeGruppen har eier
interesser på 2050 prosent og hvor man har be
tydelig inn flytelse, men ikke faktisk kontroll. På 
selskapsnivå innarbeides disse etter kost eller 
egenkapitalmetoden. På konsernnivå er tilknyttede 
selskaper innarbeidet etter egenkapitalmetoden.

Større investeringer med eierandel på  under 
20 prosent hvor betydelig innflytelse foreligger 
kan bok føres etter egenkapitalmetoden i konsern
regnskapet. Den betydelige innflytelsen skal da 
være i form av styrets leder eller lignende.

Inntekt på investering i tilknyttede selskaper er 
klassifisert som en del av driftsresultatet i resultat
regnskapet. Oppfølging av våre tilknyttede selskaper 
anses å være en del av den ordinære virksomheten 
for vår prosjektutviklingsvirksomhet og dette er bak
grunnen for at også inntektene tilknyttet vårt eier
skap i disse selskapene er presentert som en del av 
driftsresultatet.

Felleskontrollerte selskap/Arbeidsfellesskap

Felleskontrollerte selskaper er selskaper som Bac
keGruppen eier sammen med andre i et likeverdig 
fellesskap (joint venture). Felles kontroll mellom 
eierselskapene er regulert i avtale mellom partene. 

Selskapene i konsernet kan på enkelte byg
geprosjekter delta i arbeidsfellesskap med andre 
entreprenørselskaper. Ansvarsforholdene i slike ar
beidsfellesskap vil være regulert i avtaler.

Eierandeler i felleskontrollert virksomhet og i 
arbeidsfellesskap er tatt inn i regnskapet etter brut
tometoden. Andel av inntekter, kostnader, eiendeler 
og gjeld innarbeides linje for linje i regnskapet.

Prinsipper for inntektsføring 

BackeGruppen har fire virksomhetsområder, entre
prenør, prosjektutvikling (egenregi), eiendom og 
maskinutleie. 

Entreprenørvirksomheten består i utførelse av 
entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra 
noen måneder til flere år. Fakturering skjer hoved
sakelig månedlig, og er normalt i takt med ut
førelsen av arbeidet. Det forekommer også avtaler 
om betalings planer. 

For entreprenørprosjekter anvendes løpende 
inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen 
skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som 
arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av 
prosjektets fortjeneste tas til inntekt løpende.  Full
førelsesgraden fastsettes på grunnlag av utført pro
duksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er 
hele det forventede tapet kostnadsført.  Garantitiden 
er normalt trefem år. Omtvistede krav inntektsføres 
først når de er avgjort eller er sikre. 

Egenregiprosjekter er byggeprosjekter som opp
føres for egen regning, for salg i markedet. Igang
satte egenregiprosjekter inntektsføres etter løpende 
avregningsmetode. Fortjeneste avregnes for den 
andel av prosjektene som er solgt (fullføringsgrad 
multiplisert med salgsgrad). Fullføringsgraden fast
settes på grunnlag av utført produksjon, og salgs
graden baseres på solgt volum. 

For prosjekter som forventes å gi tap er hele 
det forventede tapet kostnadsført. Kostnader ved 
utvikling av prosjekter utgiftsføres i sin helhet inntil 
igangsettelse besluttes.

Eiendommene som leies ut inntektsføres i hen
hold til leiekontrakt.

Konsernbidrag

Mottatt konsernbidrag inntektsføres som finans
inntekt hos mottakerselskap som er morselskap. 
Når morselskap gir konsernbidrag tillegges dette 
verdien på aksjer i datterselskapet. For mottakersel
skap som er datterselskap, er konsernbidrag regn
skapsmessig et innskudd fra eier, og blir ført som 
innskutt annen egenkapital. For giverselskapet, som 
er datterselskap, regnskapsføres konsernbidraget 
som en egenkapitaltransaksjon uten resultateffekt.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster 
som forfaller til betaling innen ett år, samt poster 
som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er 
klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaf
felseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanse
føres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, 
men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet 
ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstids
punktet.

Fordringer

Byggherrefordringer 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. 

Beholdning materialer

Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaf
felseskost og netto salgspris. Netto salgspris er 
estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket es
timerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring og 
distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av 
FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved an
skaffelse av varene og kostnader for å bringe varene 
til nåværende tilstand og plassering.

Egenregiprosjekter

Beholdning av usolgte egenregiprosjekter er vurdert 
til laveste verdi av direkte og fordelbare indirekte ko
stnader og virkelig verdi. 

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert 
som omløpsmidler) vurderes til virkelig verdi på bal
ansedagen.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over 
driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 
3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. 
 Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres 
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løpende under driftskostnader, mens påkostninger 
eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og 
avskrives i takt med driftsmidlet.

Pensjoner

Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning 
for alle ansatte i BackeGruppen. Dette innebærer at 
det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av 
den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i 
henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for 
avtalefestet pensjon. LO/NHO ordningen er  behandlet 
som en innskuddsbasert pensjonsordning.

I tillegg til disse ordningene har to av  selskapene 
i konsernet en usikret pensjonsavtale (gjelder to 
 personer).

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 
Utsatt skatt er beregnet med 24 % på grunnlag av de 
midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regn
skapsmessige og skattemessige verdier, samt lign
ingsmessig underskudd til fremføring ved utgangen 
av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduser
ende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan 
reversere i samme periode er utlignet og nettoført. 

Betingede eiendeler og forpliktelser

Dette er eiendeler og forpliktelser som er forbundet 
med usikkerhet når det gjelder eksistens, lav sann
synlighet for at posten vil medføre betalinger eller 
også er den vanskelig å tallfeste med tilstrekkelig 
grad av pålitelighet. Slike poster er ikke regnskaps
ført.  Det er eventuelt opplyst i note til regnskapet om 
vesentlige betingede eiendeler og/eller forpliktelser.

Hendelser etter balansedagen

Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har 
vesentlig betydning for konsernets årsregnskap, er 
hensyntatt i regnskapet.  Eventuelle  vesentlige hen
delser som ikke påvirker selskapets stilling på bal
ansedagen, men som vil påvirke selskapets  stilling 
fremover, omtales i styrets årsberetning.

Noter Noter

NOTE 1 - VIRKSOMHETSOMRÅDER (Beløp i 1 000 kr.)

AS Backe BackeGruppen

Driftsinntekter per virksomhetsområde 2016 2015 2016 2015

Næringsbygg    1 608 181  1 570 845 

Boliger    1 585 333  1 540 419 

Rehabilitering    421 170  419 852 

Annet  9 237  9 059  95 006  92 638 

Totalproduksjon  9 237  9 059  3 709 690  3 623 907 

NOTE 2 - DRIFTSINNTEKTER (Beløp i 1 000 kr.)

AS Backe BackeGruppen

I driftsinntekter er følgende inkludert 2016 2015 2016 2015

Sum driftsinntekter entreprenørproduksjon    3 689 803  3 561 387 

Sum leieinntekter       14 044  10 548 

Sum salgsgvinster aktiva       724  493 

Sum annet  9 237  9 059  5 119  51 479 

SUM  9 237  9 059  3 709 690  3 623 907 

NOTE 3 - LØNN OG HONORARER M.M. I AS BACKE (Beløp i 1 000 kr.)

2016 2015

Godtgjørelser Daglig leder Hele styret Leder av styret Daglig leder Hele styret Leder av styret

Lønn/styrehonorar 3 277 1 500 600 3 257 1 500 500

Ytelse til pensjonsforpliktelse 41      40  

Annen godtgjørelse 185   184  

Daglig leder er berettiget bonus. Ved oppsigelse fra bedriften har daglig leder rett til etterlønn tilsvarende 24 måneders fastlønn. 
Etterlønnen avkortes ved lønn fra ny fast arbeidsgiver i etterlønnsperioden. Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser utover dette.

Lønn til daglig leder og styret er det som er utbetalt i løpet av kalenderåret.
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NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER OG ANSATTE (Beløp i 1 000 kr.)

AS Backe BackeGruppen

2016 2015 2016 2015

Lønn 11 319 5 127 554 710 508 710

Folketrygdavgift 1 522 1 256 79 396 79 158

Pensjonskostnader 470 270 23 591 23 063

Andre ytelser 1 513 2 945 28 225 26 959

Total 14 824 9 599 685 922 637 891

Antall årsverk

Funksjonærer 4 3  354 375,25

Fagarbeidere 487 497,75

Totalt 4 3 841 873

NOTE 3 - LØNN OG HONORARER M.M. I AS BACKE (Beløp i 1 000 kr.)

2016 2015

Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Aksjeeiere Styremedlem Ansatte Aksjeeiere Styremedlem

Samlet lån 1 079   1 055  

Samlede sikkerhetstillelser         

Vilkår for lån og sikkerhetstillelser 2,5  2,5 % rente 2,5  2,9 % rente

AS Backe og konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. 

Honoraret til revisor i AS Backe ble i 2016 utgiftsført med kr 159.312, hvorav kr. 147.312 i honorar for lovpålagt revisjon og kr. 12.000 er andre tjenester utenfor revisjon. 
For konsernet er det totalt utgiftsført kr 1.355.795, hvorav kr 1.289.695 i honorar for lovpålagt revisjon og kr. 66.100 er andre tjenster utenfor revisjon. 
Samtlige beløp vedrørende revisjon er eks. mva.

Noter Noter

NOTE 5 - VARIGE DRIFTSMIDLER (Beløp i 1 000 kr.)

AS Backe

Maskiner,  inventarer etc Lisenser,  programvarer etc Sum

Kostpris 01.01.  6 875  918  7 793 

Tilgang  403  380  783 

Avgang  93      93 

Kostpris 31.12  7 185  1 298  8 483 

 

Akk.ord.avskr. 01.01                4 359  918  5 277 

Årets ord. avskr.  511      511 

Akk. ord. avskr. solgte  14      14 

Akk. ord. avskr. 31.12  4 856  918  5 774 

Bokført verdi  2 328  380  2 708 

 

Økonomisk levetid  35 år 5 år 

Avskrivningsplan  Lineær Lineær 

   kroner Gj.leieperiode

Totale husleiekostnader 2016  757 8
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NOTE 5 - VARIGE DRIFTSMIDLER (Beløp i 1 000 kr.)

BackeGruppen

Maskiner, 
inventarer 

etc
Bygninger, 

tomter
Goodwill 

og badwill

Lisenser, 
programvarer 

etc Sum

Kostpris 01.01.  65 159  191 075  21 710 14 890  292 833 

Tilgang  3 859  98 988     1 870  104 717 

Avgang  15 278  2 455  6 293 4 009  28 035 

Kostpris 31.12  53 740  287 608  15 417 12 751  369 515 

Akk.ord.avskr. 01.01                43 715  30 072  12 274 7 882  93 943 

Årets ord. avskr.  7 395  5 200  7 016 3 298  22 909 

Akk. ord. avskr. solgte  11 175  15 315  2 729 4 009  2 598 

Akk. ord. avskr. 31.12  39 935  50 587  16 560 7 171  114 254 

Bokført verdi  13 804  237 020  -1 143 5 580  255 261 

 

Økonomisk levetid  35 år  2050 år 5 år 5 år

Avskrivningsplan  Lineær  Lineær Lineær Lineær

    kroner  gj.leie periode

Totale husleiekostnader 2016   21 293 7

NOTE 6 - TAP PÅ FORANDRINGER (Beløp i 1 000 kr.)

AS Backe BackeGruppen

2016 2015 2016 2015

Årets realiserte tap   26 76

Avsatt 01.01   1 012 147

Avsatt 31.12   12 140 1 012

Tap på fordringer - - 11 154 941

Noter Noter

AS Backe BackeGruppen

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Betalbar skatt på årets resultat  6 886  14 843 11 799 8 037

Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag  6 886  14 843 1 875 6 940

Sum betalbar skatt  0  0 9 924 1 097

NOTE 7 - REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV SKATT (Beløp i 1 000 kr.)

AS Backe BackeGruppen

Utsatt skatt 31.12.2016 31.12.2015 Endring 31.12.2016 31.12.2015 Endring

Kortsiktige poster  50  50     282 781 131 209 151 572

Langsiktige poster  493  1 259  1 753 27 836 61 871 34 035

Gjeld  3 293  3 208  85 157 176 84 118 73 058

Underskudd til fremføring       106 594 60 138 46 456

Grunnlag utsatt skatt / (utsatt skattefordel)  2 850   4 517 1 668 46 846 48 824 1 977

Utsatt skatt  684 1 039 4 916 11 243 12 206 963

AS Backe

Betalbar skatt 2016 2015

Resultat før skattekostnad  48 566  12 206 

Permanente forskjeller  56 727  3 053 

Konserbidrag  35 824  46 389 

Endring midlertidige forskjeller  120  569 

Underskudd til fremføring  

Grunnlag betalbar skatt  27 543  54 972 

Betalbar skatt  6 886  16 578
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NOTE 7 - REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV SKATT (Beløp i 1 000 kr.)

AS Backe BackeGruppen

Skattekostnad 2016 2015 2016 2015

Årets betalbare skatt                         6 886  14 843 11 799 8 354

Skatt på mottatt konsernbidrag som ikke er resultatført  2 951  12 629  

Endring utsatt skatt utgang/inngang datter      12 219 38 312

Endring utsatt skatt  445  90   963 36 955

Skattekostnad  4 380  2 214 23 055 9 711

AS Backe

Sammenheng skattekostnad og skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på resultat før skatt Kr %

Skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på res. før skatt 12 142 25,0 %

Permanente forskjeller 8 177 16,8 %

Endring midlertidig forskjell ANS  andeler og verdipapirer 416 0,9 %

Skattekostnader i henhold til resultatregnskapet 4 380 9 %

NOTE 8 - BUNDNE BANKINNSKUDD

NOTE 9 - KONSERNKONTO

AS Backe har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. Selskapene i konsernet med ansatte har 
 skattetrekksgarantier og ingen bundne bankinnskudd tilknyttet dette. Et av datterselskapene til AS Backe har bunde  
midler på 6,6 millioner kroner.

BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DNB ASA. Av BackeGruppens bankinnskudd på kr. 338,3 millioner  
per 31.12.16 var kroner 270,1 millioner kroner innestående på konsernkontoen. De fleste av datter og datterdatterselskaper  
er tilsluttet konsernkontosystemet.

Renteinntekt og kostnad som inngår i konsernkontoordningen er nettoført i konsernregnskapet.

Noter Noter

NOTE 10 - BYGGHERREFORDRINGER (Beløp i 1 000 kr.)

AS Backe BackeGruppen

2016 2015 2016 2015

Kundefordringer       384 494  354 783 

Innestående fra byggherre       180 284  185 008 

Netto utført ikke fakturert       68 035  7 102 

Avsatt til tap          1 184  2 562 

Byggherrefordringer  -    -    495 559  530 128 

NOTE 11 - EGENKAPITAL OG AKSJONÆRINGINFORMASJON (Beløp i 1 000 kr.)

AS Backe Aksjekapital Annen innskutt EK Annen EK SUM

Egenkapital 01.01 2 994 162 650 309 835 475 479

Årsresultat 44 186 44 186

Avgitt konsernbidrag  25 645 25 645

Utbytte 21 855 21 855

Egenkapital 31.12 2 994 162 650 306 521 472 165

BackeGruppen Aksjekapital
Annen 

 innskutt EK Annen EK Minoritet SUM

Egenkapital 01.01 2 994 162 650 364 434 20 979 551 057

Årsresultat 132 963 3 560 136 523

Avgitt konsernbidrag 21 855 21 855

Utbytte 25 645 11 208 36 853

Redusert EK i konsern ved erverv fra minoritet 241 241

Økt EK i konsern ved innskudd fra minoritet og 
inngang datter 2 014 2 014

Egenkapital 31.12 2 994 162 650 449 656 15 345 630 645

Selskapets aksjekapital består av 48.288 aksjer, fordelt på 40.000 Aaksjer, 6.000 Baksjer og 2.288 Caksjer, â pålydende kr 62.
A og Caksjene eies i sin helhet av Backe Holding AS.
Baksjene eies av Backe Holding AS med 2.715 aksjer og Redep AS med 3.285 aksjer.
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Trekkfasiliteten var knyttet til datterselskapet Backe Prosjekt AS.
Entreprenørselskapet Backe Nordvest AS har en kassakredittramme.

NOTE 12 - FORDRINGER (Beløp i 1 000 kr.)

AS Backe BackeGruppen

Andre kortsiktige fordringer 2016 2015 2016 2015

Fordringer ansatte     76 215

Andre kortsiktige fordringer  11 312  108 125 211 83 655

SUM  11 312  108  125 289 83 870

Andre langsiktige fordringer

Lån til ansatte 1 079 1 055 11 041 10 737

Ansvarlig lån   63 613 82 421

Annet 7 101 22 194 11 820 30 196

SUM 8 179 23 249 86 473 123 356

AS Backe BackeGruppen

Annen kortsiktig gjeld 2016 2015 2016 2015

Garantiavsetninger    38 744  37 257 

Annen gjeld  5 822  4 469  278 888  167 091 

SUM  5 822  4 469 317 632  204 348 

NOTE 13 - GJELD (Beløp i 1 000 kr.)

Trekkrammer - BackeGruppen 2016 2015

Trekkfasilitet  30 000

Kassakreditt 25 000 25 000

Ubenyttet trekkrammer 25 000 32 000

Sum trukket trekkfasiliteter og kassekreditt - 23 000

Noter Noter

NOTE 13 - GJELD (Beløp i 1 000 kr.)

BackeGruppen

Langsiktig gjeld Bokført  2016 Nedbetalt 2016 Nye lån 2016 Bokført 2015 

Pantegjeld 84 412 41 648 24 917 101 143

Ansvarlig lån 983 514 1 497

Annen langsiktig gjeld 40 775 9 461 1 091 46 499

SUM 126 170 51 623 26 008 149 139

BackeGruppen

Langsiktig gjeld 2017 2018 2019 2020 Etter 2020

Pantegjeld 3 617 3 617 3 617 3 617 69 944

SUM 3 617 3 617 3 617 3 617 69 944

AS Backe BackeGruppen

Pantstillelser 2016 2015 2016 2015

Pantesikret del av selskapets gjeld    84 412  143 568 

Bokført verdi av pantsatte eiendommer og beholdninger    141 703  202 516 

NOTE 14 - LEVERANDØRGJELD (Beløp i 1 000 kr.)

AS Backe BackeGruppen

2016 2015 2016 2015

Leverandører 1204  495 373 723 446 710

Kostnadsinterim  50 73 190 175 126

Forskudd byggherrer   153 610 

Sum leverandørgjeld 1204 545 600 524 621 836
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NOTE 15 - GARANTIANSVAR (Beløp i 1 000 kr.)

AS Backe BackeGruppen

Garantier 2016 2015 2016 2015

Garantier stilt overfor tredjepart 8 770 8 770 1 015 307 954 228

Garantiansvar (*) 454 000 440 000 454 000 440 000

* Dette gjelder morselskapsgarantier fra AS Backe vedrørende det garantiansvar  eksterne    
 finansinstitusjoner  har overfor tredjepart på vegne av datterselskaper i BackeGruppen.

NOTE 16 - LANGSIKTIGE TILVIRKNINGSKONTRAKTER (Beløp i 1 000 kr.)

AS Backe BackeGruppen

Resultatført på prosjekter under utførelse 2016 2015 2016 2015

Inntektsført på igangværende prosjekter    1 854 512  2 508 784 

Kostnader på igangværende prosjekter    1 677 232  2 312 080 

Netto resultatført igangværende - -  177 280  196 704 

NOTE 17 - AKSJER I DATTERSELSKAPER OG I TILKNYTTEDE SELSKAPER (Beløp i 1 000 kr.)

Datterselskap

An-
skaffelses-
tidspunkt

Forretning-
skontor

Eier- og 
stemm-

andel
Aksje-
kapital

Antall 
aksjer

Årsresultat 
2016

Egen-
kapital 
31.12.16

Bokført i 
AS Backe

Backe Prosjekt AS 1999  Bærum 100 %  100  1 000  117 502  421 320  240 770 

Sinsen Batterier 
ANS 2000  Bærum 100 %  3  408  326 

Backe Eiendom 
Invest AS 2008  Bærum 100 %  1 700  1 000  10 207  113 037  113 037 

Backe 
 Entreprenør AS 2010  Bærum 100 %  1 350  15 000  44 907  217 673  253 893 

Sum  608 026 

NOTE 17 - AKSJER I DATTERSELSKAPER OG I TILKNYTTEDE SELSKAPER (Beløp i 1 000 kr.)

Investeringer i andre selskaper
Forretning- 

kontor
Eierandel/ 

stemmeandel
Selskapets 

aksjekapital
Antall 
aksjer

Verdi 
i balanse

Aksjer eid av AS Backe

Leiar Invest AS Bærum 10,0 %  1 670  16 700  1 752 

Sum  1 752 

Noter Noter

NOTE 17 - AKSJER I DATTERSELSKAPER OG I TILKNYTTEDE SELSKAPER (Beløp i 1 000 kr.)

Datterselskap eiet av 
konsernselskaper

Forretning- 
kontor

Eierandel/ 
stemmeandel

Selskapets 
aksjekapital

Antall 
aksjer

Årsresultat 
2016

Egenkapital 
31.12.2016

Asak Skole Drift AS  Bærum 100 %  100  1 000  107  43 547 

Backe Bergen AS  Bergen 100 %  1 000  1 000  1 235  6 637 

Backe Forny AS  Bærum 100 %  100  1 000  31 628  2 177 

Backe Lagerbygg AS  Bærum 100 %  100  500  2 049  6 221 

Backe Nordvest AS  Kristiansund 91 %  5 100  5 000  17 408  14 864 

Backe Oppland AS  Hunndalen 100 %  16 500  2 500  6 290  35 911 

Backe Prosjekt Nord AS  Bærum 100 %  240  100  442  510 

Backe Prosjekt 
 Utbygging AS  Bærum 100 %  500  500  49  554 

Backe Rogaland AS  Sandnes 93 %  2 500  2 500  2 623  34 272 

Backe Romerike AS  Kløfta 100 %  18 300  1 800  13 865  51 244 

Backe Service AS  Bærum 100 %  500  1 000  523  2 010 

Backe StorOslo AS  Bærum 100 %  1 000  5 000  26 593  62 445 

Backe Trondheim AS  Trondheim 85 %  1 333  222 222  14 206  33 825 

Backe Vestfold 
 Telemark AS  Sandefjord 100 %  1 000  1 000  32 514  10 085 

Backe Østfold AS
 Gamle 

 Fredrikstad 100 %  6 500  13 000  16 162  33 503 

BEI Finans AS  Bærum 100 %  1 000  100  283  1 023 

Bøhmer Entreprenør AS  Bærum 100 %  9 900  110  31 337  688 

Eierselskap Bergen AS  Bergen 100 %  150  3 001  286  1 472 

Hellerudveien  
Eiendom AS  Bærum 98 %  100  100  258  529 

Hystadveien 13 AS  Bærum 76 %  3 000  3 000  8 266  766 

IKA Kongsberg Bygg AS  Bærum 100 %  210  700  156  791 

IKA Kongsberg Drift AS  Bærum 100 %  30  100  165  1 776 

Industriveien 18 
 Eiendom ANS  Oslo 100 %  500  500  449  5 096 

Jaktlia AS  Bærum 91 %  450  4 500  1 297  905 

Jessheimtoppen AS  Bærum 100 %  200  2 000  21  7 910 

Kontrollveien 1 AS  Bærum 100 %  5 130  100  304  5 131 

Lilletjern Utbygging AS  Bærum 93 %  100  100  58  780 

Lindebergveien 
 Eiendom AS  Bærum 100 %  200  100  833  7 995 

Lønnheim Stål AS  Valsøybotn 100 %  5 000  5 000         

Lønnheim Idrett AS  Bærum 100 %  1 100  1 000  323  887 

Martin M. Bakken AS  Elverum 100 %  28 314  3 146  17 133  52 479 

Mjøsen Murmester
forretning AS  Moelven 100 %  2 200  1 000  1 644  4 962 
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NOTE 17 - AKSJER I DATTERSELSKAPER OG I TILKNYTTEDE SELSKAPER (Beløp i 1 000 kr.)

Aksjer i tilknyttede 
selskaper mv.

For-
retning-  
kontor

Eierandel/ 
stemme-

andel
Verdi 

31.12.2015
Tilg./avg.  
i perioden

Resultat 
and. 2016

Utbytte/
avk.

Verdi 
31.12.2016

Selsk. 
andel  
av EK 

BAS Maskinutleie  Frogner 50 %  93 350      6 808  3 344  96 814 96 814

Backe OPS AS  Bærum 40 %      3 006  3 006             

Backe OPS Drift AS  Bærum 40 %      60          60     

BB Bolig AS  Bærum 46 %  72      72  71  73 73

BM Eiendomsutvikling AS  Bærum 50 %  516      180      336 336

Bondihagen 
Utbygging AS  Bærum 37 %  251  263  32      20 20

Cecilie Thoresensvei 15 
Eiendom AS  Oslo 47 %  10 859      137      10 996 2 838

Eiksmarka Bolig AS  Bærum 39 %      8 124  10 926      19 050 19 257

Elgstien Boligpark AS  Skien 46 %      78  78         1 443

Elnes Utvikling AS  Bærum 33 %  1 255      32      1 287 1 288

Foksrødsenteret AS
 San

defjord 20 %  2 793  6 000  3 207             

Fornebuveien 713 AS  Bærum 25 %  20 198      6 234      26 433 28 068

Gaustadveien AS  Bærum 40 %  173  120  40      13 13

Grefsenlyst AS  Bærum 40 %  1 231  1 087  5      139 139

Hjertnespromenaden AS 
 San

defjord 46 %  1 093      10      1 083 1 083

Holt Park Holding AS  Bærum 37 %      30  30         538

Holt Park Holding KS/
konsern  Bærum 33 %  10 486  299  288      9 899 11 517

Huitfeldts Gate 15 AS  Bærum 45 %      12 359  169      12 191 29

Huseby Utvikling AS  Oslo 30 %      36          36 36

Olavsgate 26 Boliger AS  Bærum 100 %  30  100  47  35 

Roabakken  
Utbygging AS  Bærum 100 %  240  120  110  14 073 

Sinsen Torg AS  Bærum 100 %  1 736  962  1 199  4 940 

Sinsen Torg Næring AS  Bærum 100 %  500  962  236  25 852 

Sjøsterk AS  Bergen 100 %  101  2 400  448  5 408 

Stadsbygd Omsorg 
Drift AS  Bærum 100 %  50  100  48  186 

Stadsbygd 
 Omsorgsbygg AS  Bærum 100 %  50  100  113  122 

Ullensaker 
 Næringspark Nord AS  Bærum 64 %  100  100  20  18 

Utsikten Gamlegrend
åsen Nord KS/AS  Bærum 70 %  8 000  IA  1 839  12 902 

Noter Noter

NOTE 17 FORTSETTER - AKSJER I DATTERSELSKAPER OG I TILKNYTTEDE SELSKAPER (Beløp i 1 000 kr.)

Aksjer i tilknyttede 
selskaper mv.

For-
retning-  
kontor

Eierandel/ 
stemme-

andel
Verdi 

31.12.2015
Tilg./avg.  
i perioden

Resultat 
and. 2016

Utbytte/
avk.

Verdi 
31.12.2016

Selsk. 
andel  
av EK 

Idrettsveien 11 Ski AS  Bærum 45 %  3 418      586      2 832 1 968

Jessheim Stadion Bolig 
AS  Bærum 37 %  13 191      5 231      18 422 21 735

Kjøpsmannsgata Hold
ing AS  Oslo 47 %  9 603      189      9 792 636

Lagåsen Bolig AS  Bærum 40 %      14 815  4 141  18 956 18 992

Martodden Utbygging 
KS/AS  Oslo 35 %  14 685      6 299  1 760  19 224 19 623

Mustadhagen AS  Gjøvik 46 %      306  306         1 275

Nordbytunet Utbygging 
AS  Follo 45 %  456      23      433 433

NRP Bolig AS  Oslo 50 %      46  46         49

Olavsgate 26 Boliger AS  Oslo 50 %  17  17                 

Porsgrunn Faghandel AS  Skien 50 %      50  50         56

Rosenberg Park AS  Bærum 47 %      19 726  4 818      24 544 25 020

Røa Boligutbygging AS  Bærum 50 %  26      13      14 14

Snippenskogen AS  Bærum 38 %  336      99      237 237

Solsiden 1 AS  Bærum 31 %      2 671  2 671         3 577

Stadion Utbygging KS/AS  Oslo 36 %  12 045      2 630      14 675 16 223

Sørenga Utvikling KS/AS  Oslo 16 %  78 692  25 120  27 141  2 880  77 833 78 179

Vestsida Hageby AS  Skien 50 %  482      90      392 393

Vika Bolig AS  Bærum 45 %  20  30          50 50

Værste Brygge AS  Bærum 50 %  8 948      13 496      22 444 22 480

Øvre Båstad Gård AS  Bærum 50 %      2 020  389      1 632 1 632

Etterstad Utvikling IS  Oslo 15 %  4 425              4 425 2 788

Andre aksjer med mindre 
enn 20% eierandel  2 524  754  774  30  2 514 

    

Sum BackeGruppen  291 145  23 687  90 099  -8 085  396 848  361 150 

Etterstad Utvikling IS og andre aksjer med eierandel på mindre enn 20 % bokføres til laveste verdi av anskaffelsskost og virkelig verdi. Øvrige aksjer som 
 frem kommer av oppstillingen ovenfor bokføres etter egenkapitalmetoden.
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NOTE 18 - PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet og konsernet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4 % 
innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om innskuddpensjon.

AS Backe
Selskapet har en pensjonist som får pensjon over drift. Det er avsatt totalt 3 233 vedrørende denne pensjonsforpliktelsen.
Avsetningen er inklusiv arbeidsgiveravgift.

BackeGruppen
AFPordningen er en ytelsesbasert flerforetaks pensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en 
prosent av lønn.Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger 
kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. I 2016 utgjorde premien 2,5 % av lønn mellom 1 og 7,1 G. For 
2017 vil premien utgjøre 2,5 %.

Fellesordningen for AFP offentliggjør ikke anslag på fremtidige premiesatser, men legger til grunn at premien for ny AFP må 
økes over tid for å imøtekomme forventninger om økte utbetalinger med tilstrekkelig bufferkapital.

Selskapet er solidarisk ansvarlig for to tredeler av pensjonen som skal utbetales til de arbeidstakere som til enhver tid fyller 
vilkårene. Ansvaret gjelder også manglende innbetaling og dersom premiesatsen viser seg å være utilstrekkelig.

Ved eventuell avvikling av ordningen har selskapet plikt til fortsatt premiebetaling for dekning av pensjonsutbetalinger til 
arbeidstakere som er tiltrådt eller som fyller vilkårene for avtalefestet pensjon på avviklingstidspunktet.

I tillegg til forpliktelsen tilknyttet AFPordningen har konsernet en pensjonist og en aktiv som får pensjon over drift. Det 
 foreligger en avsetning på totalt 5 136 tilknyttet disse to pensjonsforpliktelsene. Avsetningen er inklusiv arbeidsgiveravgift.

NOTE 19 - NÆRSTÅENDE PARTER (Beløp i 1 000 kr.)

AS Backe

Resultatført på prosjekter under utførelse 2016 2015

Konsernadministrasjon  8 730  7 561 

Utleie av inventar  457  564 

Kostnader administrative tjenester  613  645 

I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er 
 vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående parter er selskaper som inngår i BackeGruppen.

NOTE 20 - BETINGEDE UTFALL

Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette 
kan  gjelde uenighet om oppfyllelsen av en kontrakt, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveransen, 
reklamasjoner m.v. For sistnevnte er det foretatt avsetninger for konstaterte og sannsynlige kostnader. Det er ikke inntrådt 
hendelser i 2017, som ville hatt vesentlig betydning for 2016regnskapet.

Noter Noter
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