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BORREGAARD AS 

ÅRSBERETNING 2017 

VIRKSOMHETENS ART 

Borregaard AS har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Ved bruk av 
naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige 
biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Høy innovasjonstakt og global tilstedeværelse 
har sikret bioraffinerikonseptets utvikling gjennom selskapets snart 130 år lange historie. Selskapet 
har sterke globale posisjoner innen utvalgte nisjer av spesialkjemi og finkjemi. 

Selskapet hadde resultatfremgang i 2017 sammenlignet med 2016, i hovedsak som følge av høyere 
priser og forbedret produktmiks innen spesialcellulose. 

Borregaard investerer mye i produktutvikling, kompetanseutvikling og utstyr for å møte målene om 
ytterligere spesialisering. Selskapets innovasjonsprosjekter er videreutviklet gjennom 2017, delvis 
med forskningsstøtte fra EU og norske myndigheter. 

Borregaard AS er lokalisert i Sarpsborg, og har en rekke datterselskaper med salgs- og 
produksjonsenheter i Europa, Amerika, Asia og Afrika. 

SELSKAPETS VIRKSOMHET 

Selskapets virksomhet omfatter ligninbaserte binde- og dispergeringsmidler, spesialcellulose til 
kjemisk anvendelse, bioetanol, ingredienser, mikrofibrillær cellulose, finkjemikalier til farmasøytisk 
industri og basiskjemikalier. 

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at denne 
forutsetningen er tilstede. Til grunn for dette ligger resultatprognoser for 2018 og årene fremover. 

Etter styrets oppfatning gir den fremlagte årsberetning fyllestgjørende informasjon om driften og 
stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av 
betydning for bedømmelsen av selskapets stilling. 
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MARKED, RAMMEBETINGELSER OG RISIKOFORHOLD 

Borregaard har en ledende posisjon innen fremstilling av biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol 
basert på fornybart råstoff. Selskapet er verdens største aktør innen ligninbaserte binde- og 
dispergeringsmidler og globalt ledende innen utvalgte segmenter av spesialcellulose. Selskapet har i 
tillegg attraktive posisjoner innen ingredienser og finkjemi. 

Driftssituasjonen har vært relativ stabil i 2017 og produksjonen av cellulose ved anlegget i Sarpsborg 
var noe høyere enn i 2016. Kloralkalifabrikken, som i hovedsak produserer natronlut og saltsyre, 
hadde redusert fart i siste del av 2017. Dette medførte ekstra kostnader både til reparasjon og til 
ekstra innkjøp av natronlut. 

Selskapets spesialiseringsstrategi, med bioraffinerikonseptet og ligninvirksomhetens (Performance 
Chemicals) globale markedsposisjon, bidar til å red use virksomhetens syklikalitet og gir økt 
fleksibilitet og handlefrihet. 

Borregaard har også i 2017 vært eksponert for risiko knyttet til svingninger i valutakurser (spesielt 
USD og EUR), energipriser (knyttet til varmeenergi) og priser på strategiske råvarer, primært virke, 
men også natronlut. Selskapet avdekker sin betydelige netto valutaeksponering ved å sikre 
kontantstrømmer og balanse iht en sikringsstrategi. 12017 har selskapet i tillegg inngått kontrakter 
for sikring av kontantstrømmer knyttet til fremtidig kraftforbruk. 

Valutaforholdene varierte noe gjennom 2017 men med en gjennomgående fortsatt svak norsk krone 
(NOK), noe som er positivt for virksomheten. For året som helhet var USD litt svakere mot NOK enn i 
2016, mens EUR var marginalt sterkere. Netto valutaeffekt inklusive sikringer var positiv i 2017. Den 
positive endringen i valutasikringer mer enn oppveide den negative valutakurseffekten. Prisene for 
både virke og natronlut økte gjennom 2017. 

Borregaard har en langsiktig kraftavtale med Eidsiva Vannkraft AS på totalt 6,1 milliarder 
kilowattimer (6,1 TWh). Avtalen sikrer kraftleveransene til Borregaards fabrikkanlegg i Sarpsborg for 
perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2024. Leveransen utgjør om lag 15 prosent av Eidsivas 
samlede årlige kraftproduksjon. 

Forretningsområder 

Performance Chemicals er verdens ledende leverandør av ligninbaserte binde- og 
dispergeringsmidler. Resultatet var lavere enn i 2016 primært som følge av utfordrende 
markedsforhold innen byggesektoren i enkelte regioner. Det var en positiv utvikling innen 
spesialiteter med høyere salgsvolum og bedre produktmiks. I tillegg har reallokering av volumer til 
andre markeder og applikasjoner bidratt til å avdempe effekter fra utfordrende markedsforhold i 
byggsektoren. 

Speciality Cellulose er en ledende europeisk leverandør av spesialcellulose for kjemisk anvendelse 
og er globalt ledende i utvalgte nisjer. I tillegg fremstilles bioetanol. Resultatet i 2017 var vesentlig 
bedre enn i 2016. Årsakene var primært høyere salgspriser og en forbedret produktmiks. Økte 
energi-, natronlut-, og virkeskostnader hadde en negativ påvirkning på resultatet. Bioetanol ga et økt 
resultatbidrag sammenlignet med 2016. 

Other Businesses omfatter virksomhetene innen ingredienser, finkjemi og cellulosefibriller. Alle disse 
består av avanserte produkter med høye kvalitets- og hygienekrav. I tillegg omfatter Other 
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Businesses også salg av basiskjemikalier fra kloralkalifabrikken, i tillegg til hovedkontorfunksjoner og 
servicefunksjoner for anlegget i Sarpsborg. 

Innen ingredienser (Ingredients) fremstilles vanillin og etylvanillin. Virksomheten hadde et noe lavere 
resultat i 2017 enn i 2016. Dette skyldes primært økte råvarekostnader og økte priser på natronlut. 

Området finkjemi er en ledende leverandør av finkjemikalier til røntgenkontrastprodukter og andre 
utvalgte nisjer innen farmasøytisk industri. Resultatet var noe lavere i 2017 enn i 2016 og dette 
skyldes primært redusert salg på grunn av variasjoner i leveringsmønster. 

Innen cellulosefibiller produseres Exilva mikrofibrillær cellulose til bruk i industrielle applikasjoner. 
Den virksomheten er i oppstartsfasen og kostnadene var høyere i 2017 enn foregående år som følge 
av forsterket innsats på markedsføring og forretningsutvikling. Denne virksomheten får en betydelig 
støtte til kommersialisering av produktet fra EUs Horizon 2020-program1. 

ARBEIDSMIUØ, MANGFOLD, KOMPTETANSE OG HMS 

Arbeidsforhold 
Borregaard er opptatt av at arbeidsforholdene skal bidra til god helse for de ansatte. Både 
forebyggende aktiviteter og tiltak som skal redusere belastninger i arbeidsforholdet er etablert. De 
ansattes helse følges opp gjennom helse- og arbeidsmiljøundersøkelser. Arbeidsmiljøet anses 
generelt å være godt og det arbeides kontinuerlig med å styrke dette gjennom ulike tiltak. 

Sikkerhet 
12017 har Borregaard videreført sitt fokus på sikkerhet ved å øke kompetansen i bruk av 
arbeidstillatelser og bevissthet rundt lokale faremomenter. Dette reflekteres i måling av 
sikkerhetsindikatorer gjennom de siste tre årene som viser at den forebyggende sikkerheten er 
styrket. Borregaards mål på skadetall er H12=0. Borregaard hadde 12 skader i 2017 hvorav en skade 
resulterte i fravær. Hl-verdien ble redusert fra 0,8 i 2016 til 0,7 i 2017, mens H23-verdien økte fra 6,8 
i 2016 til 8,8 i 2017. 

Forebyggende sikkerhetsarbeid er også styrket gjennom ukentlige sikkerhetsmøter der 
fabrikkdirektøren, HMS-personale, hovedverneombud og ledere fra både drifts- og 
vedlikeholdsorganisasjonen deltar. Temaene har hovedsakelig vært trening av risikobevissthet, 
rapportering av farlige forhold, måling og forbedring av ulike tiltak på «sikker adferd» som f. eks bruk 
av sikkerhetsverktøy og personlig verneutstyr, kommunikasjon av sikkerhet ved skiftoverleveringer, 
orden og ryddighet på arbeidsplassen og ledernes oppfølging av dette. 

Borregaard er regulert av storulykkeforskriften (FOR-2016-06-03-569), blant annet på bakgrunn av at 
det håndteres store mengder svoveldioksid (502) ved fabrikkanlegget. Borregaard arbeider 
kontinuerlig med forståelse for og reduksjon av risiko. Borregaard har, i samarbeid med uavhengig 
ekspertise, gjennomført omfattende risikovurderinger i tråd med retningslinjer fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Basert på dette arbeidet har DSB foreslått hensynssoner for 
området rundt Borregaard Fabrikker. Disse sonene vil bli benyttet som underlag for revisjon av 

l Dette prosjektet har mottatt støtte fra "the Bio-Based Industries Joint Undertaking" (BBI) under EUs Horizon 
2020 forsknings og innovasjonsprogram med avtalenummer 709746. 
2 Antall skader med fravær per million arbeidstimer 
3 Totalt antall skader per million arbeidstimer 
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Sarpsborg kommunes sentrumsplan. Borregaard forventer dermed at den langsiktige utviklingen av 
nærområdet ved fabrikkanlegget vil harmoniseres i tråd med Seveso-direktivets forventninger. 

Risikovurderinger utført av Borregaard i samarbeid med eksterne anerkjente eksperter innen risiko, 
utgjør selve grunnmuren i sikkerhetsarbeidet. Med utgangspunkt i disse er det utarbeidet en oversikt 
over hvilke nød- og ulykkessituasjoner som i teorien kan forekomme ved de ulike anleggene. Denne 
oversikten danner grunnlaget for dimensjonering av beredskapen når det gjelder behov for utstyr, 
personell og kompetanse. Borregaard gjennomgår og oppdaterer fortløpende risikobildet og 
inkluderer det i beredskapsplaner og beredskapsøvelser. I tillegg til egne ressurser har Borregaard 
beredskapssamarbeid om gjensidig assistanse med blant andre Sarpsborg brannvesen, andre større 
prosessindustribedrifter, statlige myndigheter og forsvaret. 

Risikoanalyser utført for den enkelte fabrikk på Borregaard kartlegger risikofaktorer og ulykkes 
potensial. Det tas høyde for den verst tenkelige situasjonen som kan oppstå, selvom sannsynligheten 
for at dette skjer er svært liten. Borregaard håndterer kjemikalier som ved uhell kan representere en 
fare for bedriftens ansatte. Ett av stoffene, svoveldioksid (502), kan ved et uhell utgjøre fare for 
personer utenfor Borregaards område. 

Det er ikke mulig å produsere spesialcellulose i kombinasjon med Borregaards hovedprodukt, 
lignosulfonat, uten å benytte 502. Dette betyr at det i fremtiden fortsatt vil være et iboende 
storulykkepotensiale knyttet til de delene av produksjonsanlegget som bruker og lagrer dette 
kjemikalet. Borregaard har gjennom flere år gjennomført tiltak for å styrke S02-sikkerheten og vil 
jobbe videre med dette i 2018. 

I perioden fremover vil flere tiltak som øker sikkerheten settes i verk. Blant disse er utfasing av 
propan som energikilde. Propan erstattes av et nytt anlegg som anvender naturgass (LNG). I tillegg er 
et nytt anlegg for destillasjon av etanol under oppstart. Begge vil ha positiv innvirkning på 
lokalmiljøet i forhold til utslipp til vann og luft. 

Borregaard vil fortsette arbeidet med å implementere en modernisert prosessikkerhetspolicy i 
styringen av virksomheten. Områder med høyest risikopotensial i forhold til HMS og lønnsomhet vil 
bli prioritert. 

Sykefravær 
12017 endte sykefraværet i Borregaard AS på 4,5 %. Det lave sykefraværet er et resultat av 
systematisk langsiktig jobbing. Borregaard legger vekt på tidlig oppfølging og god dialog mellom 
ansatte og ledere både før, under og etter sykefravær. Det arbeides også aktivt med tilrettelegging 
både av fysisk og organisatorisk art for den enkelte medarbeider ut fra avklarte behov. Bedriften 
bruker mange virkemidler i dette arbeidet, blant annet ergonomisk veiledning, tilgang på psykolog, 
he Ise- og livsstilsråd og influensavaksinasjon. Videre er en rekke forebyggende og helsefremmende 
tiltak knyttet til mosjon, kosthold og røyking videreført i 2017. 

Mangfold og kompetanse 
Borregaard ønsker å bidra til et positivt mangfold blant selskapets ansatte og vil motarbeide 
diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion og alder. En egen policy og handlingsplan på 
området er utarbeidet. 

Totalt er andelen kvinnelig ansatte i Sarpsborg 21,8% (22,5% i 2016). I konsernets styre er det tre (av 
7) kvinnelige medlemmer. Av disse er en valgt av de ansatte. Det er også en kvinne i hovedledelsen 
(11%). Selskapet har egne tiltak for å fremme rekruttering av flere kvinnelige medarbeidere og 
ledere, bl.a. bevisst høyandel av kvinnelige deltakere på lederprogrammer og en egen rekrutterings- 
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base med kvinner. I tillegg har flere kandidater deltatt på eksterne samlinger og kurs for å fremme 
kvinner i nøkkel- og lederstillinger. Disse tiltakene er videreført i 2017. Det er også dialog med 
tillitsvalgte for å ivareta likelønnsprinsippet. 

Miljøforhold 
Produktene fra Borregaards bioraffinerikonsept er fremstilt av fornybare råvarer i en effektiv prosess 
med høy råstoffutnyttelse, og produktene er bærekraftige alternativer tiloljebaserte produkter. 
Selskapet har, ved hjelp aven uavhengig tredjepart, utarbeidet en llvsløpsanalvse. Livsløpsanalysen 
fra 2015 for egne produkter ble oppdatert i 2016 med sammenlikning av data for konkurrerende 
produkter. Resultatene bekrefter gode, og ytterligere forbedrede, klima- og miljøregnskaper 
sammenlignet med petrokjemiske alternativer. 

Borregaard ønsker å minimere belastningen med hensyn til utslipp tilluft og vann samt lukt og støy 
fra virksomhetene. Utslippene til vann fra anlegget i Sarpsborg, særlig organisk materiale (KOF), gis 
høyoppmerksomhet. Utslippet av organisk materiale økte noe i 2017, hovedsakelig grunnet 
manglende drift av modningssiloene forårsaket aven brann i 2015. Dette bedret seg mot slutten av 
året da siloene igjen var i full drift. 

I 2015 ble det oppdaget spredning av kvikksølv fra forurenset grunn ved fabrikken. Det ble 
gjennomført strakstiltak og kartlegging av årsak. Plan for langsiktige tiltak har senere blitt godkjent av 
Miljødirektoratet. De gjennomførte tiltakene gjorde at spredningsveiene av kvikksølv fra grunnen ved 
fabrikken er redusert, og at en vesentlig del av utslippet er tilbake til historisk nivå. Målsettingen er å 
ferdigstille saneringstiltak og andre risikoreduserende tiltak i løpet av 2019. 

Utslipp til luft i form av CO2 og NOx er nært knyttet til varmeenergiproduksjonen. Borregaard har i 
løpet av 2017 ferdigstilt et treårig energigjenvinningsprosjekt. Enova har bevilget inntil45 millioner 
kroner til prosjektet som har en total investeringsramme på 107 mill kroner. Målsetningen er å spare 
mer enn 60 GWh i varmeenergi. Kjernen i tiltakene er optimalisering av bruk av damp samt å øke 
utnyttelse av spillvarme med lav temperatur i produksjonsprosessene på industriområdet. I 
finkjemivirksomheten pågår det også et treårig Enova-støttet program som vil være klart i 2018. 
Besparelsen i dette programmet er forventet å være på mer enn 20 GWh. 

Mot slutten av 2017 ble et av Norges største mellomlagre for biogass (gassklokke) installert på 
Borregaard for å sikre forsyning av biogass fra renseanlegget til spraytørkene. Biogass vil erstatte 
propan som direkte fyring i spraytørkene. Målet er å erstatte propan med biogass tilsvarende 45 
GWh/år. 

Redusert energiforbruk og en grønnere energimiks er også positivt for klimagassutslippet. Effekten 
på klimagassutslippet vil variere med bruk av naturgass eller elektrisitet som energikilde til topplast i 
energiproduksjonen. De siste årene har andelen elektrisitet vært høy grunnet gunstig lave priser. 
Borregaards kvotepliktige utslipp ble i 2017 totalt sett redusert med over 6%, fra 121,639 tonn til 
114,262 tonn. Utslipp av NOx er redusert med 13%, grunnet endrede driftsbetingelser i biokjelen. 

Borregaard har gjennom flere år investert i tiltak som har redusert utslippene av S02 fra 
fabrikkområdet. De totale S02-utslippene er redusert fra 1,200 tonn/år til under 80 tonn/år i løpet av 
de siste 20 årene. Sarpsborg kommune har en målestasjon som registrerer lokalluftkvalitet med 
hensyn på svoveldioksid. Det var i 2017 registrert 6 timer (>350 Ilg/m3) og O døgn (>125 Ilg/m3) med 
dårlig luftkvalitet ved denne målestasjonen. Borregaard har levert en tiltaksutredning til Sarpsborg 
kommune som beskriver en plan for å redusere utslippene ytterligere. 
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UTSIKTER FOR 2018 

Det er forventet at salg av ligninbaserte produkter til byggesektoren vil bli påvirket av sterk 
konkurranse og prispress i enkelte regioner. Reallokeringer av volum til andre markeder og 
applikasjoner for å balansere produksjon og salg i krevende markeder vil fortsette. Gjennomsnittlig 
salgspris for celluloseprodukter forventes på samme nivå som i 2017, men det forventes en noe 
svakere produktmiks. Det forventes ingen vesentlige endringer innen finkjemi. Det er en positiv 
markedsutvikling for trebasert vanillin. Salg av industrielle cellulosefibriller forventes gradvis å øke, 
men med lange ledetider fra salgsprospekt til salg. 

Priser på både tømmer og natronlut vil øke betydelig i 2018. Dette påvirker primært spesialcellulose 
og ingredienser (kun natronlut). 

Borregaard er i stor grad eksponert for valutakurssvingninger, særlig mot EUR og USD. Effekten av 
valutakurssvningninger vil bli forsinket på grunn av selskaptes sikringsstrategi. 

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 

Selskapets omsetning i 2017 utgjorde totalt 3.494 mill kroner mot 3.355 mill kroner i 2016. Årets 
driftsresultat ble 576 mill kroner mot 566 mill kroner i 2016. Driftsresultatet er etter andre inntekter 
og kostnader, der -9 mill kroner er kostnadsført i 2017 og 13 mill kroner er inntektsført i 2016. For 
forklaring henvises til note 20. 

Ordinært resultat før skatt ble 644 mill kroner mot 648 mill kroner i 2016. Resultatet i 2017 er 
belastet med 18 mill kroner i nedskrivning av hhv lån til og aksjer i datterselskap. 

Netto tilført kontantstrøm fra virksomheten før investeringer var 873 mill kroner (1,020 mill kroner i 
2016). Årsaken til nedgangen var primært knyttet til negativendring i driftskapitalen. I 2016 ble 
driftskapitalen positivt påvirket av mottatt forskuddsbetaling av støtte knyttet til Exilva fra EUs 
Horizon 2020-program (note 15) samt avsetning til saneringstiltak (note 21). Disse postene er 
redusert i løpet av 2017 og er hovedårsaken til negativendring av driftskapitalen. 

Investeringer i varige driftsmidler utgjorde SOO mill kroner (526 mill kroner i 2016), hvorav 
ekspansjonsinvesteringer utgjorde 177 mill kroner og fornyelses- og miljøinvesteringer utgjorde 323 
mill kroner. De største investeringene i 2017 var knyttet til gjenoppbygging av to modningssiloer for 
flis etter brann i 2015 (fornyelses- og miljøinvestering som dekkes av forsikringsoppgjør) samt 
ekspansjonsinvesteringer knyttet til absolutteringsanlegg i bioetanolfabrikken, oppgradering og 
videre spesialisering av ligninvirksomheten, utblokking av produksjonskapaistet i finkjemifabrikken 
og økt kapasitet for produksjon av Ice Bear spesialcellulose. 

Selskapets kortsiktige gjeld var på 52,6% (53,3%) av samlet gjeld pr 31.12.17. 

Selskapets soliditet, målt ved bokført egenkapitalandel, var 37,3 % (34,1 % pr 31.12.2016). Selskapets 
finansielle stilling må betraktes som god. 

Selskapets langsiktige kredittfasiliteter, med en total kredittramme på 1,500 mill kroner, utløper i 
september 2021. Det er per 31.12.17 ikke trukket opp noe på denne fasiliteten. I tillegg har selskapet 
et lån i EUR fra Nordic Investment Bank som forfaller i 2024, der gjelden pr 31.12.17 var 341 mill 
kroner. 
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INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) 

Regnskapet for 2017 er avlagt etter regnskapsloven § 3-9 femte ledd som innebærer at kravene til 
innregning og måling i IFRS er kombinert med regnskapslovens krav tiloppstillingsplaner og notekrav. 

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT 

Selskapets årsoverskudd for 2017 utgjør 509 mill kroner, som foreslås disponert som følger: 

Netto avgitt konsernbidrag etter skatt 
Overført til annen egenkapital 
Sum disponert 

380,0 mill kroner 
129,0 mill kroner 
509,0 mill kroner 

\JL.,~ 
~Oksum 
Styrets leder 

Jd;(d{, 
i: Erik Reinhardsen 

Styremedlem 

~k:_lcC &J [Me 
Raghhild Anker Eide 

Styremedlem 

Styret i Borregaard AS 
Sarpsborg, 13. mars 2018 

~k~.~~,k\ 
Kristine Ryssdal 
Styremedlem 

}\o.Jh~ '4~S)~ D.~ ~t,.JJ2 
Martha Kold Bakkevig ~ Åsmund Dybediji( 
trmedlem Styremedlem 

'CKJ~~ Per A. Sørlie 
Adm. Direktør 
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BORREGAARD AS 

RESULTATREGNSKAP 01.01 ·31.12 

(Alle tall i kr. 1000) 

Note 2017 2016 
DRIFTSINNTEKTER 
Salgsinntekt 8,22 3368746 3231 126 
Annen driftsinntekt 22 125611 123469 
Sum driftsinntekter 3494357 3354595 

DRIFTSKOSTNADER 
Varekostnad 1 303831 1168011 
Beholdningsendring varer under tilvirkning 
og ferdig tilvirkede varer -61 244 32834 
Lønnskostnad 12,16,17 681290 648728 
Annen driftskostnad 3,6,14,15,18,22 696009 695311 
Avskrivninger 3,4 289346 256961 
Andre inntekter (-) og kostnader 20 8889 -13000 
Sum driftskostnader 2918122 2788845 

DRIFTSRESULTAT 576236 565750 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Mottatt utbytte og konsernbidrag 101 130 110759 
Andre finansinntekter 19,22 201402 135517 
Nedskrivning aksjer i datterselskap 5 -8615 
Andre finanskostnader 19,22 -226601 -163671 

Netto finansposter 67316 82605 

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 643 551 648355 

Skattekostnad på ordinært resultat 13 134166 136106 

ARSRESULTAT 509385 512248 

Avgitt konsernbidrag -500000 -500000 
Skatt på konsernbidrag 13 120000 125000 
Netto avgitt konsernbidrag -380000 -375000 

Arsresultat til disposisjon 129385 137248 

Overført till (fra) annen egenkapital 129385 137248 
Sum disponert 129385 137248 
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BORREGAARD AS 

OPPSTILLING OVER TOTALRESULTAT 

(Alle tall i kr. 1000) 

Note 2017 2016 
TOTALRESULTAT 

ARSRESULTAT 509385 512248 

Poster som ikke vil bli reklassifisert over resultatet 
i etterfølgende perioder 
Estimatawik pensjoner etter skatt 12 -2291 2992 

Poster som vil bli reklassifisert over resultatet i 
etterfølgende perioder 
Endring sikringsreserve valuta etter skatt 9 78614 228815 

TOTALRESULTAT 585709 744 056 
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BORREGAARD AS 

BALANSE 

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 

Immaterielle eiendeler 
IT programvare 
Aktiverte utviklingskostnader 
Sum immaterielle eiendeler 

Varige driftsmidler 
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 
Maskiner og anlegg 
Anlegg under utførelse 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. 
Sum varige driftsmidler 

Finansielle anleggsmidler 
Investeringer i datterselsk. og felleskontrollert virksomhet 
Lån til foretak i samme konsern 
Investeringer i andre aksjer 
Langsiktige forskuddsbetalinger, depositum og lån 
Urealisert langsiktig fordring sikringsinstrumenter 
Sum finansielle anleggsmidler 

Sum anleggsmidler 

OMLØPSMIDLER 

Varelager 
Råvarer 
Varer under tilvirkning 
Ferdigvarer 
Sum varelager 

Fordringer 
Kundefordringer 
Urealisert kortsiktig fordring sikringsinstrumenter 
Andre kortsiktige fordringer 
Sum fordringer 

Kontanter og kontantekvivalenter 
Kontanter og bankinnskudd 
Sum kontanter og kontantekvivalenter 

Sum omløpsmidler 

SUM EIENDELER 
10 

(Alle tall i kr. 1000) 

Note 31.12.2017 31.12.2016 

3 16123 20730 
3 32035 37673 

48159 58403 

4,15 887226 822591 
4,15 1 315418 1 135833 
4,15 244939 275477 
4 19504 17755 

2467087 2251 656 

5 951 502 960117 
10,22 36406 1 186 

5 64 64 
10275 33060 

9 48118 28714 
1 046365 1 023141 

3561 611 3333200 

6,22 
9 
22 

83901 79060 
38031 39896 

375953 312844 
497885 431 801 

619034 602017 
50360 10723 

113259 197292 
782654 810031 

76168 194307 
76168 194307 

1356707 1436139 

4918318 4769340 
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BORREGAARD AS 

BALANSE 

EGENKAPITAL OG GJELD (Alle tall i kr. 1000) 

Note 31.12.2017 31.12.2016 
EGENKAPITAL 

Innskutt egenkapital 
Aksjekapital 2 200000 200000 
Sum innskutt egenkapital 200000 200000 

Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 1635638 1 424179 
Sum oppljent egenkapital 1 635638 1424179 

Sum egenkapital 1 835638 1 624179 

GJELD 

Avsetning for forpliktelser 
Pensjonsforpliktelser 12 54718 44746 
Utsatt skatt 13 79777 52091 
Andre avsetninger for forpliktelser 21 41063 68145 
Sum avsetning for forpliktelser 175559 164983 

Annen langsiktig gjeld 
Langsiktig gjeld til morselskapet 10,22 935087 917553 
Langsiktig gjeld kredittinstitusjoner 11 288649 314992 
Urealisert langsiktig gjeld sikringsinstrumenter 9 61128 72130 
Sum annen langsiktig gjeld 1 284863 1 304675 

Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld 22 338590 375809 
Betalbar skatt 13 7771 2527 
Skyldig offentlige avgifter 46104 44911 
Urealisert kortsiktig gjeld sikringsinstrumenter 9 73541 116813 
Første års avdrag langsiktig gjeld 11 52482 48460 
Annen kortsiktig gjeld 22 1103771 1086984 
Sum kortsiktig gjeld 1 622258 1 675503 

Sum gjeld 3082680 3145161 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4918318 4769340 
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BORREGAARD AS 

(Alle tall i kr. 1000) 

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 01.01 - 31.12 

Note 2017 2016 

Resultat før skatt 643551 648355 
Av- og nedskrivninger 3,4 289346 256961 
Avsetning for forpliktelser 21 -12082 44741 
Nedskrivning aksjer i datterselskap 5 8615 
Aksjeopsjoner ført mot egenkapital 5750 -7113 
Endring netto driftskapital, mv. -56216 84251 
Betalte skatter 13 -5938 -7174 
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 873027 1 020021 
Investeringer varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 3,4 -500422 -525621 
Andre kapitaltransaksjoner 
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -500422 -525621 
Avgitt konsernbidrag 22 -500000 -150000 
Netto betalt til/fra eiere -500000 -150000 
Endring i rentebærende gjeld 7,10,11,22 8903 -264390 
Endring i rentebærende fordring 22 354 -2529 
Endring i netto rentebærende gjeld 9256 -266919 
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -490744 -416919 

Endring i kontanter og kontantekvivalenter -118139 77481 

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 7 194307 126013 
Endring i kontanter og kontantekvivalenter -118139 68295 
Netto kontanter, kontantekvivalenter, 
kassekreditt 31.12 7 76168 194307 
Kassekreditt 31.12 
Betalingsmidler 31.12 76168 194307 

EGENKAPITALOPPSTILLING 2017 
Aksje- Overkurs Annen Sikrings- Annen Sum 
kapital innskutt reserve egen- egen- 

egenkapital kapital kapital 

EgenkapitaI01.01.2017 200000 766787 -4i 732 -i;4992 8i 4 ;; 6 i 624179 
Arsresultat 509385 509385 
Estmatavvik pensjonsforpl. etter skatt -2291 -2291 
Endring sikringsreserve etter skatt 78614 78614 
Avgitt konsernbidrag etter skatt -380000 -380000 
Aksjeopsjoner 5750 5750 
EgenkapitaI31.12.2017 200000 766787 -35982 -36378 941 211 1 835638 
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BORREGAARD AS 
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2017 

Note 1 Regnskapsprinsipper 

GENERELT 

Regnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede finansielle stillingen for 
selskapet. Borregaard AS har både virksomhet og hovedkontor i Sarpsborg, Norge. 

Regnskapet for 2017 med sammenligningstall er avlagt etter regnskapsloven § 3-9 femte ledd, som 
innebærer at kravene til innregning og måling i IFRS er kombinert med regnskapslovens krav til 
oppstillingsplaner og notekrav. 

Selskapet har anvendt følgende forenklinger fra innregning- og vurderingsreglene i IFRS: 
• lAS 28 og lAS 31 fravikes slik at kostmetoden er benyttet for investering i felles kontrollert 

virksomhet 
• lAS 32 nr 28-32 fravikes slik at det ikke skilles mellom en forpliktelsesdel og egenkapitaldel 

hvor foretak innen samme konsern er motpart. Egenkapitalkomponenten i slike 
sammensatte finansielle instrumenter klassifiseres som en finansiell forpliktelse. 

• lAS 39 nr 11-13 fravikes slik at det ikke vurderes om det er innebygde derivater som skal 
skilles fra vertskontrakten for kontrakter inngått mellom foretak i samme konsern. 

• Kravene i lAS 39 nr 88 er fullt ut dokumentert og oppfylt på konsernnivå. For 
selskapsregnskapet vil konserninterne kontrakter speile relevante sikringsobjekter 
og -instrumenter, og som dokumentasjon av sikringsforholdet i selskapsregnskapet 
benyttes konsernets dokumentasjon samt de nevnte konserninterne kontraktene påført 
identifikasjon som knytter disse til aktuelle sikringsrelasjoner. 

• Utbytte og konsernbidrag innregnes per 31.12 for utbytte og konsernbidrag som relaterer 
seg til årsregnskapet for inneværende regnskapsår selvom vedtak foreligger etter 
balansedagen 

PERIODISERINGS-, KLASSIFISERINGS- OG VURDERINGSPRINSIPPER 

Regnskapet bygger i utgangspunktet på et historisk kost prinsipp. Sikringer er ført til virkelig verdi i 
balansen og verdiendringer blir regulert direkte mot selskapets egenkapital. Som underliggende 
forutsetning for regnskapsføringen ligger periodiseringsprinsippet (accrual accounting) og fortsatt 
drift (going concern). I tillegg vil det være grunnleggende krav om forståelighet, relevans og 
pålitelighet. Eiendeler og gjeld er definert, og poster som ikke tilfredsstiller definisjonene vil ikke 
kunne balanseføres. 

Klassifisering av poster 
Klassifisering av postene i regnskapet bygger på at alle eiendeler som knytter seg til 
varekretsløpet, fordringer som tilbakebetales innen ett år, samt «eiendeler som ikke er bestemt til 
varig eie eller bruk for virksomheten», er omløpsmidler. Andre eiendeler er anleggsmidler. Skillet 
mellom kort og langsiktig gjeld trekkes ved ett år til forfallstidspunktet. 

Presentasjonsvaluta 
Selskapet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også selskapets funksjonelle valuta. 
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Driftsinntektene 
Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske 
fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Driftsinntektene 
presenteres etter fradrag avalle rabatter, merverdiavgift og andre typer offentlige avgifter. 
Selskapet selger varer i mange forskjellige markeder og inntekter fra salg av varer resultatføres når 
det vesentligste av risiko og avkastning ansees overført til kjøper i samsvar med avtalt 
leveringsbetingelse . 

Leie/leasing 
Leieavtalene er operasjonelle og leiebeløpene fremkommer som driftskostnad i selskapets 
resu Itatreg ns kap. 

Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og 
kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer. 

Kundefordringer 
Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap pr. 31.12. Selskapets 
samlede avsetning til tap på kundefordringer fremkommer i note 6. 

Lager 
Lager av innkjøpte varer er verdsatt tillaveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi etter 
FIFU-prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til tilvirkningskost. 
Det er gjort fradrag for ukurans. 

Investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap, felleskontrollert virksomhet og øvrige 
aksjer 
Investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet tas inn til kostpris. 
Øvrige aksjer vurderes til virkelig verdi. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap idet selskapet er 
eiet av Borregaard ASA og er inkludert i Borregaard ASAs konsernregnskap. 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler aktiveres og avskrives. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres 
løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlenes 
kostpris og avskrives i takt med disse. Større periodiske vedlikehold blir aktivert og avskrives frem 
til neste periodiske vedlikehold. Utskiftninger av hele driftsmidler blir aktivert. Driftsmidler avskrives 
over utnyttbar levetid. Utrangeringsverdi hensyntas. Finansieringsutgifter ved tilvirkning av egne 
driftsmidler balanseføres. 

Forskning og utvikling I immaterielle eiendeler 
Utgifter knyttet til forskning blir resultatført når de er påløpt. Utgifter knyttet til utvikling resultatføres 
når de er påløpt dersom ikke følgende kriterier er oppfylt fullt ut: 
- produktet eller prosessen er klart definert og kostnadselementer kan identifiseres og måles 
pålitelig 

- den tekniske løsningen for produktet er demonstrert 
- produktet eller prosessen vil bli solgt eller benyttet i virksomheten 
- eiendelen vil generere fremtidige økonomiske fordeler 
- tilstrekkelig teknisk, finansiell og andre ressurser for å ferdigstille prosjektet er tilstede. 
Når alle kriteriene over er oppfylt, påbegynnes balanseføring av utgifter knyttet til utvikling. Utgifter 
som er kostnadsført i tidligere regnskapsperioder, blir ikke balanseført. Balanseførte 
utviklingskostnader blir avskrevet lineært over estimert levetid til eiendelen. Avskrivningsperioden 
vil normalt ikke overstige 5 år. 

14 



Nedskrivning av eiendeler 
Det blir foretatt vurdering av nedskrivning av eiendeler når det foreligger indikasjon på verdifall. 
Hvis balanseført verdi på en eiendel er høyere enn gjenvinnbart beløp, blir det foretatt en 
nedskrivning over resultatet. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgspris og diskontert 
kontantstrøm fra fortsatt bruk. Netto salgspris er beløpet som kan oppnås ved salg til uavhengig 
tredjepart, fratrukket salgskostnader. Gjenvinnbart beløp fastsettes separat for alle eiendeler, men 
dersom dette ikke er mulig, sammen med enheten eiendeler tilhører. Med unntak av goodwill blir 
nedskrivning resultatført i tidligere perioder, reversert når det foreligger informasjon om at 
nedskrivningsbehovet ikke lenger eksisterer eller at nedskrivningsbehovet ikke er like stort lenger. 
Reverseringen blir regnskapsført som inntekt eller økning i andre reserver. Dog vil reversering ikke 
bli foretatt dersom reverseringen medfører at regnskapsført verdi viloverstige hva regnskapsført 
verdi ville ha vært med normale avskrivningsperioder. 

Pensjonsforhold 
Selskapet har i hovedsak innskuddspensjon, men også noen usikrede ytelsespensjonsavtaler. 

I de innskuddsbaserte pensjonsplanene har foretaket ansvaret for å yte et avtalt tilskudd til den 
ansattes pensjonsbeholdning. Den fremtidige pensjonen er avhengig av bidragenes størrelse og 
avkastningen på pensjonssparingen. Når innskuddene er betalt gjenstår ingen ytterligere 
betalingsforpliktelser knyttet til innskuddspensjonen, det vil si det ikke er noen forpliktelse å 
balanseføre. Pensjonskostnaden for innskuddsplaner vil være lik periodens innskudd til de 
ansattes pensjonssparing. 

De ytelsesbaserte pensjonsplanene innebærer at foretaket har gitt de ansatte et løfte om et 
fremtidig pensjonsnivå, normalt angitt i prosent av sluttlønn ved pensjonstidspunktet. Foretaket har 
ansvaret for størrelsen på den fremtidige pensjonsytelsen og den økonomiske verdien av denne 
forpliktelsen må resultat- og balanseføres. Den påløpte forpliktelsen beregnes etter en lineær 
opptjeningsmodell og måles som nåverdien av de estimerte fremtidige pensjonsutbetalinger som er 
opptjent på balansedagen 

Den balanseførte nettoforpliktelsen utgjør summen av påløpt pensjonsforpliktelse minus virkelig 
verdi av tilknyttede pensjonsmidler, justert for aktuarielIe gevinster og tap samt planendringer. 

Endringer i forpliktelsen for ytelsesplaner som skyldes endringer i pensjonsplaner, resultatføres i 
sin helhet i den perioden planendringene skjer. Den faktiske reelle pensjonsforpliktelsen 
balanseføres, mens estimatavvikene som oppstår som følge av endringer i økonomiske og 
demografiske forutsetninger, føres som en del av totalresultatet. Den årlige pensjonsopptjeningen 
(inkludert arb.g.avg) føres som driftskostnad. Rentekostnaden på forpliktelsene og forventet 
avkastning på pensjonsmidlene rapporteres som netto finanskostnader under finansposter, basert 
på den samme diskonteringsrenten. Innregning av gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av 
en ytelsesbasert pensjonsplan foretas på tidspunktet for avkortningen eller oppgjøret. 

Derivater 
Derivater verdsettes til virkelig verdi på balansedagen og bokføres som fordring eller gjeld. Gevinst 
og tap som følge av realisasjon eller endring i virkelig verdi resultatføres der derivatet ikke inngår i 
en sikringsrelasjon som tilfredsstiller kriteriene for sikringsbokføring. Innebygde derivater i 
kommersielle kontrakter skilles ut og måles separat der dette følger av lAS 39. Gevinst og tap 
knyttet til derivater som inngår i kontantstrømsikringer, bokføres midlertidig over totalresultatet inntil 
realisasjon av sikringsobjektet finner sted, hvor effekten reklassifiseres som del av årsresultatet. 
Gevinst og tap knyttet til derivater som sikrer virkelig verdi, resultatføres og utlignes helt eller delvis 
av verdiendringer på sikringsobjektet. 
Valutaderivater som inngår i kontantstrømsikringer, bokføres på samme linje som den sikrede 
transaksjonen ved forfall. Valutaderivater som sikrer verdien av utenlandske aksjer resultatføres 
som en del av finanspostene. 

Lån! fordringer 
Renteinntekter og rentekostnader på lån og fordringer bokføres til amortisert kost. Det vil si at 
verdiendringer som følge av renteendringer i løpet av renteperioden ikke resultatføres. 
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Valuta 
Transaksjoner i utenlandsk valuta bokføres til dagskurs på transaksjonstidspunktet, mens 
pengeposter i valuta presenteres til kursen på balansedagen, og eventuell gevinst/tap resultatføres 
som finansposter. 

Skatter 
Skattekostnaden knyttes til det regnskapsmessige resultatet og består av summen av betalbare 
skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen er beregnet med nominell skattesats på 
grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. 
Utsatt skatt og utsatt skattefordel motregnes i den grad motregningsadgang følger av 
skattereglene. 

Offentlige tilskudd 
Offentlige tilskudd regnskapsførers når det er overveiende sannsynlig at de vil bli mottatt. 
Tilskuddene presenteres enten som inntekt eller som kostnadsreduksjon og da for å sammenstilles 
med kostnadene de er ment å kompensere for. Offentlige tilskudd som relaterer seg til eiendeler, er 
ført som reduksjon av anskaffelseskostnaden til eiendelen. Tilskuddet reduserer eiendelens 
avskrivninger. 

Avsetninger for restruktureringskostnader 
Usikre forpliktelser (avsetninger) regnskapsførers i samsvar med lAS 37 «Usikre forpliktelser og 
betingede eiendeler». Dersom det gjennom vedtak og plan besluttes å gjennomføre tiltak 
(restrukturering) som vesentlig endrer omfanget av virksomheten eller måten den drives på, blir det 
foretatt avsetning. Avsetningen beregnes ut fra beste estimat på de utgiftene som forventes å 
påløpe. Usikre forpliktelser blir regnskapsført dersom det er sannsynlighetsovervekt for at de 
kommer tiloppgjør. Beste estimat benyttes ved beregning av oppgjørsverdi. 

Aksjebasert avlønning 
Konsernets aksjesparingsprogrammer, aksjeopsjoner og aksjebasert kontantbonus 
regnskapsførers i tråd med IFRS 2 «Aksjebasert betaling». Aksjer til ansatte utstedt under 
markedsverdi regnskapsførers ved at differansen mellom markedsverdi på aksjene og 
utstedelsespris blir lønnskostnad. Opsjoner til ansatte verdsettes basert på opsjonens virkelige 
verdi på det tidspunktet opsjonsplanen vedtas (tildelingstidspunktet). Ved verdsettelse benyttes 
Black & Scholes-modellen. Kostnader ved opsjoner periodiseres over den periode de ansatte 
opptjener rett til å motta opsjoner. Kostnaden (avsetningen) oppføres under lønnskostnader og 
motposten føres direkte mot egenkapitalen. Beregnet arbeidsgiveravgift av beregnet kostnad for 
opsjoner blir også kostnadsført under lønnskostnader, men med motpost kortsiktig gjeld. 

Hendelser etter balansedagen 
Ny informasjon om selskapets posisjoner på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. 
Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets posisjon på balansedagen, men som 
vil påvirke selskapets posisjon i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig. 

NYE REGNSKAPS PRINSIPPER 

Regnskapet påvirkes av fremtidige endringer i regnskapsstandarder der endring i IFRS 16 
Leieavtaler, som blir gjeldende fra 01.01.2019, får betydning for selskapet. Den nye 
regskapsstandarden innebærer at selskapet skal balanseføre de fleste leieavtaler. Basert på 
beregnede leieforpliktelser, se note 14, indikerer dette at aktivert beløp pr utgangen av 2017 ville 
blitt ca. 232 mill kroner. Dette ville medført redusert egenkapitalandel fra 37,3% til 35,6% ved 
utgangen av 2017. 
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BORREGAARD AS 
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2017 

(Alle tall i 1000) 

Note 2 Aksjekapitall Aksjonærinformasjon 

Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført 

Ordinær kapital 1 200 000 200 000 

Borregaard ASA eier 100 % av aksjene i selskapet. 

Note 3 FOU Ilmmaterielle eiendeler 

Forskningskostnader utgiftsføres etter hvert som de påløper. Det er i 2017 kostnadsført 126 mill kroner 
(99 mill kroner i 2016) knyttet til forskning. 

IT 
programvare Utviklings- 

(Alle tall i 1000) og lisenser prosjekter 1) Sum 

Anskaffelseskost pr. 01.01.2017 139480 71453 210933 
Tilgan9 kjø~te og egenutviklede immaterielle eiendeler 453 680 1 133 
Anskaffelseskost 31.12.2017 139934 72133 212066 

Akkumulerte avskrivninger 1.1.2017 -118750 -33780 -152530 
Arets avskrivninaer -5060 -6317 -11 377 
Akkumulerte avskrivnineer 31.12.2017 -123810 -40097 -163907 

Bokført verdi ~r. 31.12.2017 16123 32035 48159 

1) Aktiverte utviklingskostnader består av prosjektene Exilva, Bali og LignoTech Florida, samt 4 mindre 
prosjekter. 

Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. 
Den økonomiske levetiden for anleggsmidlene er beregnet til: 

IT programvare llisenser 
Utvikling 

7 år 
5 år 
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BORREGAARD AS 
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2017 

(Alle tall i 1000) 
Note 4 Varige driftsmidler 

Tomter/ikke 
avskr.bar Maskinerog 

Varige driftsmidler eiendom Bygninger anlegg 

Anskaffelseskost pr. 01.01.2017 11 435 1 540537 4489113 
Tilgang kjøpte driftsmidler 116247 407854 
Av~an~ utrangerte o~ solfjte driftsmidler -55567 
Anskaffelseskost 31.12.2017 11 435 1 656784 4841 401 

Akkumulerte avskrivninger 1.1.2017 -729381 -3353280 
Arets avskrivninger -51 612 -222380 
Arets nedskrivninger -5889 
Arets tilbakeførte avskrivninfjer ved av~an~ 55567 
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2017 -780993 -3525983 

Bokført verdi pr. 31.12.2017 11435 875791 1 315418 

Anlegg Driftsløsøre, 
under inventar, Sum varige 

Varige driftsmidler (forts.) utførelse transportmidler driftsmidler 

Anskaffelseskost pr. 01.01.2017 275477 107650 6424212 
Tilgang kjøpte driftsmidler -30538 5726 499289 
Avgang utrangerte o~ solate driftsmidler -267 -55834 
Anskaffelseskost 31.12.2017 244939 113109 6867667 

Akkumulerte avskrivninger 1.1.2017 -89894 -4172556 
Arets avskrivninger -3977 -277969 
Arets nedskrivninger -5889 
Arets tilbakeførte avskrlvninoer ved avgang 267 55834 
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2017 -93604 -4400580 

Bokført verdi pr. 31.12.2017 244 939 19504 2467087 

Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. 
Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: 

Bygninger 25 - 50 år 
Maskiner og anlegg 4 - 25 år 
Driftsløsøre, inventar og transportmidler 4 - 7 år 
IT-utstyr 3 - 4 år 
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(Alle tall i 1000) 
Note 5 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. 

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap idet selskapet er eiet av Borregaard ASA og er inkludert i Borregaard ASAs 
konsernregnskap. Konsernregnskapet er tilgjengelig på selskapets hjemmeside og kan også fås utlevert fra 
morselskapet. Borregaard ASA er hjemmehørende i Sarpsborg. 

Selskap Forretnings Eierandel & Resultat Bokført Bokført 
kontor stemmeand. før skatt EK verdi 

2017 2017 

Borregaard Inc. Rothschild, USA 100,0 % O 705958 506235 
Nutracell AS l) Sarpsborg, Norge 100,0 % 11 216 96696 90709 
Borregaard Austria GmbH St.Valentin, Østerrike 100,0 % 5568 5274 38082 
Borregaard UK Ltd Warrington, England 100,0 % 10104 15927 23527 
Borregaard Deutschland GmbH Karlsruhe, Germany 100,0 % 4250 116499 64974 
Borregaard SEA, Pte Ltd Singapore, Singapore 100,0 % 9075 40803 38053 
Borregaard Poland Poznan, Polen 100,0 % -54 926 1 715 
Borregaard France Sarl Paris, Frankrike 100,0 % 1058 3690 10977 
Borregaard Iberica Barcelona, Spania 100,0 % 1587 10 175 10418 
LignoTech Iberica 2) T orrelavega, Spania 60,0% -8600 3205 
BorreSiaard Middle East FZE Dubai, De Forente Arabiske Emirater 100,0 % 151 6006 1553 
Sum aksjer i datterselskal! 34355 1005 159 786243 

1) Aksjene i Nutracell AS er nedskrevet med 10 mill kroner, herav O i 2017. 
2) Aksjene i LignoTech Iberica er nedskrevet med 102,5 mill kroner, herav 8,6 mill kroner i 2017. 

Andel Andel Bokført 
Resultat Bokført verdi 
etter skatt EK 

2017 2017 
Felleskontrollert virksomhet: 
Umkomaas Lignin (Pte) Ltd Umkomaas, Sør-Afrika 50,0% 52437 117819 165259 
Sum aksjer i datterselskal! og felleskontrollert virksomhet 86792 1 122978 951502 

Andre aksjer: 
Andre 64 
Sum andre selskaper 64 

Selskaper eiet av ovennevnte konsernselskaper: 
Borregaard Synthesis Inc. Newburyport, USA 
LignoTech USA Inc. Rothschild, USA 
SenseFi Inc. Rothschild, USA 
LignoTech Florida LLC. Fernandina Beach, USA 
Borregaard Czech s.r.o 
LignoTech Brasil PL 
LignoTech Brasil PLL 
Borregaard South Asia Pvt. Ltd 
Borregaard Shanghai Comp. Ltd. 

Paskov, Czech Republic 
Sao Paulo, Brasil 
Såo Paulo, Brasil 
Navi Mumbai, India 
Shanghai, Kina 

100,0 % 
100,0 % 
100,0 % 
55,0 % 
100,0 % 
100,0 % 
100,0 % 
100,0 % 
100,0 % 
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Note 6 Tap på fordringer 

Konstaterte tap i 2017 var 11 tkr (1.240 tkr i 2016). Selskapets samlede avsetning til dekning av mulige tap 
på fordringer utgjør 8.280 tkr (4.400 tkr i 2016). Avsetningen er ført til fradrag i kundefordringene. 

Note 7 Betalingsmidler I kassekreditt 

Kontanter og kontantekvivalenter består av innestående på særskilte bankkontoer samt netto 
innestående på konsernets konsernkontoordninger. Selskapet er hovedkontoinnehaver i 
konsernkontoordningene og forskjellene på netto innestående på selskapets kontoer i konsernets 
konsernkontordninger og netto innestående på konsernkontoordningene totalt for konsernet blir 
presentert som konserninternt mellomværende, jfr note 22. 

Selskapet har en internasjonal cash pool i DNB med en tilknyttet flervaluta trekkrettighet på 125 mill 
kroner. Videre har selskapet konsernkontosystem i Handelsbanken med en tilknyttet trekkrettighet på 
100 mill kroner. Pr 31.12.2017 er det ikke trukket på trekkrettighetene. 

Selskapet har også en intradag-fasilitet på 75 mill kroner i Nordea for bruk ved lønnsrelaterte 
utbetalinger. 

Det er stilet bankgaranti som sikkerhet for skattetrekksmidler. Pr 31.12.2017 utgjør skattetrekksmidlene 
24 mill kroner. 

Note 8 Salgsinntekter 

2017 2016 
Pr. virksomhetsområde 
Performance Chemicals 970720 943036 
Cellulose 1 564759 1 471128 
Bioetanol 121 187 109870 
Fine Chemicals 242488 252824 
Ingredients 357749 334516 
Øvrige 111 842 119752 
Sum 3368746 3231126 

Geografisk fordeling 
Norge 182531 178232 
Øvrige Norden 189199 174913 
Øvrige Europa 1 435602 1 337634 
Amerika 537028 523892 
Asia 1 006959 1000590 
Øvrige 17427 15865 
Sum 3368746 3231126 
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Note 9 Finansiell markedsrisiko og valutastyring 

Selskapet har internasjonal virksomhet og er utsatt for valutarisiko, renterisiko, refinansieringsrisiko, 
likviditetsrisiko og kredittrisiko. Selskapet benytter seg av derivater for å redusere disse risiki i henhold til 
selskapets finanspolicy. 

Valutarisiko 

Selskapet har produksjon i Norge, mens salg skjer over hele verden. Valutarisiko kan knytte seg til direkte 
kjøpte og solgte varer, men også til andre valutaer enn de som benyttes som faktureringsvalutaer. 
Borregaard har størstedelen av sitt salg i fremmed valuta, først og fremst USD og EUR. Selskapet inngår 
terminkontrakter, i særlige tilfeller valutaopsjoner, for å redusere valutarisikoen knyttet til kontantstrømmer 
denominert i utenlandsk valuta. Balanseførte pengeposter sikres i sin helhet. Vesentlige nettoinvesteringer 
i utenlandsk valuta sikres ved terminkontrakter og lån. 

Selskapet har som valutastrategi å sikre en andel av forventede fremtidige netto kontantstrømmer i valuta 
knyttet til driftsrelaterte forhold. Slike forventede kontantstrømmer sikres normalt med inntil 75%/50% og 
normalt ikke ut over 6/9 måneder. Kontantstrømmer i USD og EUR kan på visse vilkår sikres inntil 36 
måneder fram i tid. Juridisk bindende avtaler skal sikres 100% over avtalens løpetid. 
Alle terminkontrakter blir ført til virkelig verdi. I beregningen av virkelig verdi måles terminkontraktene mot 
balansedagens observerte terminkurs. 

Borregaard anvender sikringsbokføring for de fleste sikringer av fremtidige kontantstrømmer. For 
kontantstrømsikringer, klassifisert som effektive sikringsinstrumenter, regnskapsføres urealisert tap/gevinst 
på terminkontrakter midlertidig mot egenkapitalen og resultatføres ved realisasjon. Ved ineffektivitet føres 
urealisert tap/gevinst over resultat. For balansesikringer regnskapsføres verdiendringer på 
terminkontraktene over resultatet. Ved sikring av netto investering i utenlandsk valuta regnskapsføres både 
urealisert og realisert tap/gevinst over resultat. 

Utestående valutaterminforretninger knyttet til sikring av driftsrelatert eksponering utgjør pr 31.12.2017: 

Kjøpsvaluta Beløp Sa lgsva I uta Beløp Forfall 

USD 1 NOK 11. :2018 
USD ..... NOK 9 2019 
NOK 1 177 USD 143 :2018 
NOK 895 USD 107 2.019 
NOK 534 USD 6,5 2020 
EUR 5 NOK 51 2018 
NOK 803 EUR 85 2018 
NOK 81B EUR 85 2019 
NOK 529 EUR 54 2020 
SEK 4B NOK 47 2018 

Totale utestående driftssikringer pr 31.12.2017 tilsvarte i volum motverdien av 4.638 mill kroner, 
sammenlignet med 4.762 mill kroner pr 31.12.2016. 
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Note 9 Finansiell markedsrisiko og valutastvring (forts.) 

Finansiell kredittrisiko 

Selskapets kredittrisiko på finansielle instrumenter anses som lav. Det tilstrebes å minimere 
beholdningen av likvide midler plassert utenfor selskapets direkte kontroll og det settes krav til 
kredittverdighet for motparter som ikke er relasjonsbanker. Alle valutakontrakter gjøres med 
selskapets relasjonsbanker som motpart. 

Prisrisiko på innsatsfaktorer og solgte produkter 

Selskapet har prisrisiko på en rekke innsatsfaktorer, hvor kraft og tømmer er de viktigste. Prisene på 
selskapets produkter er derimot påvirket av råmaterialprisene, og det er generelt Borregaard sin 
policy å redusere prisrisko gjennom kommersielle kontrakter. 

12017 har selskapet inngått kontrakter for sikring av kontantstrømmer knyttet til fremtidig kraftforbruk. 
En oversikt over selskapets kraftsikringer er vist i tabellen nedenfor: 

Pr 31.12.2017 

Beløp Forfall 
Beløp in mill kroner 

36 2018 
11 2019 
4 2020 

Derivater og sikring 

Alle terminkontrakter er ført til virkelig verdi. I beregningen av virkelig verdi måles terminkontraktene 
mot balansedagens observerte terminpris. Bruttoverdien av terminkontrakten føres på eiendelssiden i 
balansen, skatteandelen føres mot utsatt skatt og nettobeløpet korrigeres mot egenkapitalen. 
Utenlandsandelen føres brutto mot gjeldssiden og reduserer utsatt skatt og effekten på 
egenkapitalen. 

Alle derivater er bokført til virkelig verdi. I beregningen av virkelig verdi er den opprinnelige kontrakten 
målt mot det denne kunne vært reversert til på balansedagen. Virkelig verdi utgjør derfor urealisert 
gevinst/tap. Nominell verdi er absoluttverdien av netto samsvarende derivater summert. 
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Virkelig verdi derivater: 31.12.2017 31.12.2016 
Virkelig verdi Nominell verdi Virkelig verdi Nominell verdi 

(Tall i kr 1000) 
Fordringer 

Kortsiktige fordringer 

Verdisikringer 
Valutaterminer, valutaswapper 5813 276924 1293 16674 

Kontantstrøm sikringe r 
Valutaterminer, valutaswapper 39085 631991 8924 108624 
Kraft 223 25796 

Egenkapitalsikringer 
Valutaterminer, valutaswapper 11 053 492300 1799 505994 
Sum kortsiktige fordringer 56174 1401215 12016 631291 

Langsiktig fordringer 
Valutaterminer, valutaswapper 47012 1302199 28714 1371092 
Kraft 1106 16088 
Sum langsiktige fordringer 48118 1302199 28714 1371092 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Verdisikringer 
Valutaterminer, valutaswapper 835 75701 1178 23102 

Kontantstrømsikringer 
Valutaterminer, valutaswapper 73313 1152904 116813 1681467 
Kraft 228 11482 

Sum kortsiktige gjeld 74376 1240087 117991 1704569 

Langsiktig gjeld 
Valutaterminer, valutaswapper 61128 1476571 72130 1735859 
Sum langsiktig gjeld 61128 1476571 72130 1735859 
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Note 9 Finansiell markedsrisiko og valutastyring (forts.) 

Endring i egenkapital, sikringsreserve 

(Tall i kr 1000) 

Sikringsreserve 01.01.2016 
Endring i sikringsreserven 2016 

-343807 
228815 

Sikringsreserve 01.01.2017 
Endring i sikringsreserven 2017 

-114992 
78615 

Sikringsreserve 31.12.2017 -36377 

(Tall i kr 1000) 2017 2016 
Inngaende sikringsreserve før skatt -151 305 -458409 
Oppløst mot resultat - driftsinntekter 107278 203867 
Oppløst mot resultat - driftskostnader -1 433 -1 700 
Oppløst mot resultat - finansposter 328 629 
Oppløst mot balanse 2371 -2671 
Verdiendring i året -4483 106979 
Utgående sikringsreserve før skatt -47243 -151305 
Utsatt skatt 10866 36313 
Utgaende sikringsreserve etter skatt -36377 -114992 

Oppført i balanse n: 
Kortsiktig fordring kontantstrømsikringer 39308 8924 
Kortsiktig gjeld kontantstrømsikringer -73541 -116813 
Langsiktig fordring kontantstrømsikringer 48118 28714 
Langsiktig gjeld kontantstrømsikringer -61 128 -72 130 
Total utgående sikringsreserve før skatt -47243 -151 305 

Note 10 Langsiktige fordringer og gjeld konsernselskap 

Langsiktig lån til datterselskap 
Selskapet har ytt lån til datterselskap Borregaard Deutschland GmbH med utestående 36.406 tkr 
pr 31.12.2017. Lånet har flytende rente og løper til medio 2020 med automatisk forlengelse 
ytterligere 2 år dersom lånet ikke besluttes terminert. 

Langsiktig gjeld til morseskap 
Selskapet har langsiktige lån fra morselskapet Borregaard ASA på 935.086 tkr pr 31.12.2017. Lånet 
har flytende rente. Det foreligger ingen plan for nedbetaling av lånet. 
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Note 11 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 

Selskapet har langsiktige lånerammer ("multi-currency revolving credit facilities") på til sammen 1.500 
mill kroner, likt fordelt på DNB, Handelsbanken og SEB. Pr 31.12.2017 var det ikke trukket på rammene. 
Lånerammene har en løpetid på 5 år fra undertegning med to opsjoner på forlengelse. Begge opsjoner 
er utøvd og utløpstidspunkt for lånerammene er 30.09.2021. Lånerammene er tilgjengelige i NOK, EUR 
og USD og har flytende rente med renteperioder 1, 2, 3 eller 6 måneder etter låntagers valg. 
Lånerammene er usikret, dvs med negativ pantsettelsesklausul, men med krav til visse finansielle 
nøkkeltall ("covenants") som også regulerer marginen. Låntagere er Borregaard AS og Borregaard ASA, 
som har solidaransvar og er gjensidige garantister. 

12014 inngikk selskapet en låneavtale på 40 mill EUR med Nordic Investment Bank. Lånet, som har en 
løpetid på 10 år med 3 års avdragsfri periode, har flytende rente med renteperiode på 6 måneder. Lånet 
er usikret, dvs med negativ pantsettelsesklausul, men med krav til visse finansielle nøkkeltall 
("covenants") som også regulerer marginen. lånerammen ble fullt trukket i 2014 og hovedstolen pr 
31.12.2017 utgjorde 341 mill kroner, hvoravavdrag kommende år utgjør 52 mill kroner og er således 
oppført under kortsiktig gjeld. 

Note 12 Pensjoner 

Sikrede pensjonsordninger 

Selskapet er pliktig til å ha ijenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk ijenestepensjon, og 
selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i loven. 

Samtlige aktive ansatte, 814 personer pr 31.12 (797 forrige år), omfattes av selskapets 
innskuddspensjonsordning. Innskuddsplaner omfatter ordninger der bedriften betaler årlige innskudd til 
ansattes pensjonsplaner, og der avkastningen på pensjonsmidlene vil påvirke pensjonens størrelse. 
Innbetalt premie til ordningen kostnadsføres løpende. 

AF P-forpliktelse 

Selskapet deltar i LO/NHO-ordningen der de ansatte kan velge å ta ut pensjon fra og med 62 år, også ved 
siden av å stå i jobb. Ordningen gir således et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. 

AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som 
fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse 
og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert 
pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. 
Premien er fastsatt til 2,5 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere under 
61 år. 
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Lønn over 12G 

Pensjonsordningen for selskapets ansatte med lønn over 12G er en innskuddsbasert ordning. De ansatte blir 
godskrevet et innskudd knyttet tillønn som overstiger 12G, og dette innskuddet settes av som en 
pensjonsforpliktelse i selskapets balanse. Således behandles ordningen regnskapsmessig som en 
ytelseesordning. Forpliktelsen vil årlig bli regulert med en avkastning i samsvar med den investeringsprofil 
som den enkelte har valgt. Disse forpliktelsene utgjorde 49 mill kroner pr. 31.12.2017. 

Øvrige usikrede ordninger 

Øvrige pensjonsforpliktelser gjelder førtidspensjonsordning for administrerende direktør, jfr. note 17, samt en 
spesiell pensjonsordning for en pensjonist. 

Sammensetning av netto pensjonskostnad 
Nåverdi av årets pensjonsopptieninq 
Innskuddsplaner 

2017 2016 
-2756 -2373 

-46393 -41 579 
-49149 -43952 

2017 2016 
-54718 -44746 

-54718 -44746 

-54718 -44746 

2017 2016 
-44746 -43616 
-2756 -2373 
-4247 -2733 

67 49 
-3036 3927 

-54718 -44 746 

Netto pensjonskostnader (inkl. areidsgiveravgift) 

Sammensetning netto pensjonsforpliktelse pr 31.12 
Brutto pensjonsforpliktelse pr 31.12 
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12 
Netto pensjonsforpliktelse inkl. aga 
Ikke-resultatførte awik fra forutsetninger/plan 
Balanseførte netto pensjonsforpliktelser 

Endring i netto pensjonsforpliktelse i løpet av året: 
Netto pensjonsforpliktelse 1.1 
Netto pensjonskostnad for året 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 
Uttak / endring premiefond 
Utbetalinger fra drift 
Estimatawik mot egenkapital 
Netto pensjonsforpliktelse 31.12. 

Økonomiske forutsetninger: 
Diskonteringsrente 
Forventet lønnsvekst 
Forventet G-regulering 
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling 
Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgift 
Anslag renteforpliktelse lønn over 12 G 
DødelighetstabelI K2013 er benyttet ved beregningen. 

31.122017 31.122016 
2,40 % 2,60% 
2,25% 2,25% 
2,25% 2,25% 
0,50% 0,00% 

14,10 % 14,10 % 
4,55% 4,70% 

Ansatte med pensjonsavtaler som ikke er forsikringsmessig dekket utgjør 21 nåværende ansatte, 1 person med 
fripolise og 2 pensjonister. 
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Beregning av årets skattegrunnlag: 

Resultat før skattekostnad 
Avgitt konsernbidrag med skattevirkning 
Permanent forskjell nedskrivning aksjer 
Mottatt utbytte 
Andre permanent forskjeller 
Endring i midlertidige forskjeller 1) 

2017 

643551 
-500000 

8615 
-100509 
10283 
-28399 

2016 

648355 
-500000 

-110424 
-3096 

-21 704 
Årets skattegrunnlag 33542 13131 

Arets skattekostnad fordeler seg på: 

Betalbar skatt (24% i 2017/25% i 2016, av skattegrunnlag) 
Kreditfradrag for skatt betalt utland 
Sum skyldig betalbar skatt 

-8050 -3283 
279 756 

-7771 -2527 
-3544 -4049 

-1 949 
133 -2163 

-11 182 -10688 

-27686 -79682 
24702 79265 
-2984 -418 

-120000 -125000 

-134166 -136106 

2017 2016 

-12794 -3926 
101 411 84135 
-13010 -28719 
-53731 -69145 
436344 405083 

12421 
-54718 -44746 
12367 15354 
-34233 -122586 
-34778 -30823 
346858 217048 
79777 52091 

129811 327408 
-104062 -307104 

3036 -3927 
-387 5327 

28399 21 704 

Betalt skatt utland 
Betalbar skatt på opsjoner ført direkte mot egenkapitalen 
Korrigering beregning foregående år 
Sum betalbar skattekostnad 

Endring i utsatt skatt 2) 
Herav utsatt skatt på sikringseffekt og pensjon (ført mot egenkapital) 2) 
Endring utsatt skatt resultatført 

Skatt på avgitt konsernbidrag 

Sum skattekostnad 

Oversikt over midlertidige forskjeller: 

Kortsiktige fordringer 
Varer 
Sikringsinstrumenter langsiktige 
Avsetning etter god regnskapsskikk 
Anleggsmidler 
Betinget skattefrie gevinst erstatning ved brann modningsiloer 
Pensjoner 
Gevinst- og tapskonto 
Sikringsinstrumenter kortsiktige 
Miljøkvoter skattepliktig ved tildeling 
Sum midlertidige forskjeller 
Sum utsatt skatt (23% 2017,24% 2016) 2) 

1) Spesifikasjon av endring i midlertidige forskjeller: 
Endring midlertidige forskjeller 
Endring sikringseffekt (ført mot egenkapital) 
Endring estimatawik pensjoner (ført mot egenkapital) 
Korrigering beregning foregående år 
Endring midlertidige forskjeller 

2) Skattesats i 2016 er 25%, i 2017 24% og fra 2018 23% 
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Note 14 Leie I leasing 

Nedenfor fremgår hvilke kort- og langsiktige forpliktelser selskapet har som følge av inngåtte avtaler 
om leie av driftsmidler. Leieavtalene er operasjonelle og leiebeløpene fremkommer som driftskostnad 
i selskapets resultatregnskap. 

Operasjonelle leieavtaler 
Leidelleasede driftsmidler Maskiner, Tomter, bygg Løsøre, inventar, Øvrige Totalt 

anlegg fast eiendom datautstyr, eiendeler 
transportmldler 

Kostnad 2017 11458 10052 6157 18605 46272 

Kostnad 2018 12000 25000 8000 16653 61653 
Totale kostnad 2019 - 2022 30000 50000 13500 17000 110500 
Totale kostnader etter 2022 60000 60000 
Totale leiekostnader 42000 135000 21500 33653 232153 

Note 15 Offentlige tilskudd 

Selskapet er tilkjent offentlige tilskudd på 132.311 tkr i 2017 (112.230 tkr i 2016), hvorav 29.511 tkr 
gjelder investeringer der tilskuddet er ført til reduksjon på investert beløp (23.093 tkr i 2016). 
Tilskuddene er tildelt fra norske myndigheter og EU i hovedsak til prosjekter innen forskning og 
utvikling, miljøinvesteringer samt CO2 kompensasjon. 

I 2016 fikk selskapet, i et konsortium med flere europeiske selskap, innvilget støtte fra EUs Horizon 
2020 proqrarn" for utvikling og kommersialisering av selskapets produkt Exilva microfibrillar cellulose. 
Selskapets andel av innvilget støtte utgjør 25,1 mill EUR der støtten vil dekke inntil! 60 % av 
selskapets prosjekt-kostnader i 3 år fra mai 2016. Støtten vil bli redusert dersom prosjektet viser 
overskudd i denne perioden. I 2016 mottok selskapet forskudd fra EU på støtte til prosjektet på 
115,6 mill kroner. 

l Dette prosjektet har mottatt støtte fra "the Bio-Based Industries Joint Undertaking" (BB!) under 
EUs Horizon 2020 forsknings og innovasjonsprogram med avtalenummer 709746. 
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Note 16 Lønnskostnader, antall årsverk, godtgjørelser, 
lån til ansatte mm. 

LØNNSKOSTNADER 2017 2016 

Lønn og bonus *) 552896 526966 
Arbeidsgiveravgift 79245 77 811 
Pensjonskostnader {note 12) 49149 43952 
Sum 681290 648729 

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2017 var 754 (737 i 2016). 

*) Selskapet har et årsbonussystem for ledende ansatte som belønner fremgang (god drift), god 
avkastning på anvendt kapitalog enkelte parametere for HMS. Systemet er innrettet mot at «god 
prestasjon», som er nærmere definert for de ulike elementene, skal kunne gi et nivå på 30% av 
fastlønn i årsbonus, mens maksimal bonus er 50% av årslønn. Hvis det viser seg at det har vært 
feil i bonusgrunnlaget for bonus utbetalt de siste 3 årene, har selskapet rett til å korrigere dette i 
fremtidige bonusutbetalinger. 

YTELSE, LÅN OG GARANTIER T,IL: Adm. direktør Styret 

Lønn og feriepenger 
Pensjonskostnader 
Annen godtgjørelse 
Bonus (avsatt for opptjent inneværende år inkl. feriepenger) 
Styrehonorar 

3159 
675 
240 

1202 
O 

SUM 5276 o 

Styrehonorarene er i sin helhet belastet i morselskapet. 

Admlnlstrerende direktør har en ordning ved oppsigelse av ansettelseskontrakten, ved gjensidig 
forståelse og i selskapets beste interesse, der han vil motta avtalt lønn og godtgjørelser i inntil 18 
måneder. Ved eventuell fast godtgjørelse fra andre oppdragsgivere i 18-månedersperioden vil 75% av 
godtgjørelsen bli fratrukket. 

Administrerende direktør inngår i selskapets ordinære pensjonsordninger og har i tillegg en 
pensjonsavtale der han vil motta 60% av årlig godtgjørelse fra 65 til 67 år uten fratrekk for eventuell 
godtgjørelse fra andre oppdragsgivere. 
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Note 16 Lønnskostnader, antall årsverk, godtgjørelser, 
lån til ansatte mm. (forts.) 

Administrerende direktør og andre ledende ansatte inngår i selskapets aksjebaserte opsjonsordning. 

Det ble i årene 2014 og 2015 tildelt opsjoner og det har også i 2017 blitt tildelt opsjoner. 

Administrerende direktør har følgende beholdning: 

Beholdning opsjoner 01.01.16 
Tildelte opsjoner 
Bortfalte opsjoner 
Utøvde opsjoner 

245000 

-125000 
Beholdning opsjoner 31.12.16 120000 
Tildelte opsjoner 
Bortfalte opsjoner 
Utøvde opsjoner 

60000 

Beholdning opsjoner 31.12.17 180000 

Vektet utøvelseskurs for opsjoner til administrerende direktør er NOK 63,37, justert for utbytte. 
Nærmere beskrivelse av ordningen fremgår i note 17. 

Lån til ansatte utgjør totalt 772 tkr (883 tkr 31.12.2016) med nedbetalingstid 1 - 2 år. Lånene med 
løpetid på mer enn 1 år rentebelastes med den til enhver tid gjeldende skattefrie rentesats fastsatt av 
myndighetene. 

REVISOR 
Godtgjørelse til revisor (beløpene er eksklusiv merverdiavgift): 

Lovpålagt revisjon 
Andre attestasjonsljenester 
Skatte- og avgiftsrelatert bistand 
Bistand skatt utestasjonerte 
Annen bistand 

2017 
1 231 

94 
328 
634 
45 

2016 
1 190 
428 
217 
751 
138 

Sum godtgjørelse til revisor 2332 2723 
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Note 17 Opsjoner til ansatte 
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Borregaard-konsernet har opsjonsordninger for nøkkelpersoner. Per 31. desember 2017 er det tre 
ulike opsjonsprogram og de har alle en levetid på fem år og en opptjeningstid på tre år fra tildeling. Det 
ble utstedt 364,000 opsjoner i 2017. Det ble ikke utøvd noen opsjoner i 2017. 

Utøvelse av opsjonene forutsetter ansettelse på utøvelsestidspunktet, alternativt at den ansatte er i en 
periode med eventuell etterlønn. Ved opsjonsutøvelse har Borregaard rett til alternativt å innløse 
opsjoner ved å utbetale et kontantbeløp som tilsvarer differansen mellom utøvelseskurs og aksjens kurs 
på utøvelsesdagen, noe som skjer unntaksvis. Det er også begrensninger knyttet til gevinst ved 
innløsning av opsjonene. 

Virkelig verdi av opsjonene beregnes på tildelingstidspunktet og kostnadsføres over 
opptjeningsperioden. Det er i 2017 kostnadsført 7.299 tkr inkludert arbeidsgiveravgift (6.685 tkr i 2016) 
knyttet tilopsjonsprogrammet 

Oversikt over utestående opsjoner: 2017 
Antall 

2017 
Innløsn. kurs 

vektet 
gj. snitt *) 

Utestående opsjoner 01.01 
Tildelte opsjoner 
Bortfalte opsjoner 
Utøvde opsjoner 

980000 
364000 

48,28 

Utestående opsjoner 31.12 1 344000 59,90 

*) Vektet innløsningskurs er justert for utbytte 

2016 
Antall 

2016 
Innløsn. kurs 

vektet 
gj. snitt 

1 313800 41,61 

-20945 
-312855 
980000 48,28 

Av beholdningen pr 31.12.2017 på 1.344.000 opsjoner utløper 480.00025. oktober 2019, 
500.00027. oktober 2020 og 364.00017. februar 2022. 

Virkelig verdi på opsjonene er estimert ved hjelp av Black & Scholes opsjonsprisingsmodell. 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningen: 

• Forventet volatilitet 
• Forventet utbytte 
• Risikofri rente 
• Forventet levetid opsjon 
• Veid gjennomsnittlig aksjekurs (NOK) 

2017 2016 
28,4% 

0% 
1,5 % 
5 år 

45,09 

Note 18 Annen driftskostnad 
2017 

239511 
144366 
148019 
46272 
117841 
696009 

Distribusjonskostnader 
Reparasjons- og vedlikeholdskostnader 
Honorarer 
Leasing 
Andre 
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2016 
241 423 
139298 
157419 
44081 
113090 
695311 
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Note 19 Finansinntekter og kostnader 

2017 2016 
Andre finansinntekter 
Agio 182169 115356 
Gevinst sikring av datterselskap 17429 18434 
Renteinntekter 766 1352 
Renteinntekter selskap i samme konsern 1038 375 

201402 135517 
Andre finanskostnader 
Disagio 182718 124195 
Rentekostnader 19508 14034 
Rentekostnader selskap i samme konsern 19410 . 25442 
Nedskrivning langsiktig lån til datterselskap 4965 

226601 163671 

Note 20 Andre inntekter og kostnader 
Netto kostnads-/inntektsført beløp består av følgende: 

Nedskrivning aktiverte kostnader ekstern lagertank 1) 
Avsetning til klargjøring for tilbakelevering av ekstern lagertank 1) 
Erstatning maskiner og bygg etter brann modningssiloer 2) 
Avsetning for saneringstiltak mot spredning av kvikksølv - se note 23 

2017 2016 

-5889 
-3000 

73000 
-60000 

-8889 13000 

1) Nedskrivningen gjelder aktiverte kostnader på lagertank som ikke er i bruk pr 31.12.2017. 
Avsetningen gjelder kostnader til klargjøring av lagertanken i forbindelse med tilbakelevering 
ved utløp av leieavtalen medio 2019. 

2) Erstatning maskiner og bygg etter brann modningsilo gjelder erstatning for skade etter brann i 
modningssiloer i oktober 2015. I tillegg til erstatningen i 2016 ble det inntektsført 46 mill kroner i 
2015. Erstatningene ble oppført netto etter egenandelog nedskrivning av resterende bokført 
verdi på de skadde maskinene og bygg. Anlegget er gjenoppbygd i 2016 og 2017 og tatt i bruk i 
2017 og kostnadene til riving og gjenoppbygging er aktivert og avskrives over forventet levetid. 
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Note 21 Andre avsetninger for forpliktelser 

Avsetningene gjelder saneringstiltak og resterende avsetning pr 31.12 utgjør: 

(Alle tall i 1000) 

2017 2016 
43275 48752 
12788 19392 
56063 68145 
15000 

41063 68145 

Avsetning for saneringstiltak mot spredning av kvikksølv - se note 23 
Avsetning for lukking av deponiet på Opsund - se note 23 

Forventet sannering i 2018 er oppført i posten "Annen kortsiktig gjeld" 
Forventet sannering senere enn 2018 er oppført i posten "Andre 
avsetninger og forpliktelser" 

Note 22 Transaksjoner med nærstående parter 
Selskapet har transaksjoner med morselskapet, samt datterselskap og feileskontrollerte selskap, se 
opplisting i note S. Alle transaksjoner er foretatt som del av den ordinære virksomheten og til 
armlengdes priser. De vesentligste transaksjonene som er foretatt er følgende: 

Beskrivelse Inngår under følgende 2017 
linje i resultatregnskapet 

Salg av varer Salgsinntekt 381383 
Inntektsført dekning adm. kostn. Annen driftsinntekt 42547 
Inntektsført royalties Annen driftsinntekt 10152 
Kjøp av diverse tjenester Annen driftskostnad -76469 
Avsetning for tap på kundefordringer Annen driftskostnad -4980 
Mottatt utbytte Mottatt utbytte og konsernbidrag 100509 
Mottatt konsernbidrag Mottatt utbytte og konsernbidrag 622 
Renteinntekter Andre finansinntekter 1038 
Nedskrivning aksjer i datterselskap Nedskrivning aksjer i datterselskap -8615 
Neskriving langsiktig lån til datterselskap Andre finanskostnader -4965 
Rentekostnader Andre finanskostnader -19410 
Avgitt konsernbidrag etter skatt Netto avgitt konsernbidrag -380000 

Balansen inkluderer følgende beløp som følge av transaksjoner med morselskap, datterselskap og 
felleskontrollerte selskap: 

2016 

346142 
43643 
10998 
-73989 

110424 
334 
375 

-25442 
-375000 

Beskrivelse Inngår under følgende 2017 2016 
linje i balansen 

Lån til datterselskap - rentebærende Lån til foretak i samme konsern 36406 1 186 
Kundefordringer Kundefordringer 70825 76689 
Andre kortsiktige mellomværende - rentebærende Andre kortsiktige fordringer 22040 
Avsatt konsernbidrag fra datterselskap Andre kortsiktige fordringer 622 334 
Langsikitig gjeld til morselskap - rentebærende Langsiktig gjeld til morselskap -935087 -917 553 
Leverandørgjeld Leverandørgjeld -13784 -13861 
Avsatt konsernbidrag til morselskap. Annen kortsiktig gjeld -500000 -500000 
Konsernkontoordninger (note 7) - rentebærende Annen kortsiktig gjeld -89471 -133087 
Andre kortsiktige mellomværende - rentebærende Annen kortsiktig gjeld -264477 -207170 
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Note 23 Latente forpliktelser I garantiforpliktelser I 
hendelser etter balansedagen 

Miljøforpliktelser 
Selskapet følger til enhver tid alle miljøkrav som myndighetene stiller. Selskapet utgir en egen 
bærekraftrapport som også omhandler miljøforhold. 

Et viktig kjemikalie i selskapets produksjonsprosess, svoveldioksid (S02), underlegges nye miljøkrav. 
Selskapet arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere hyppigheten av ekstraordinære utslipp og den 
iboende risiko forbundet med S02 i deler av produksjonsprosessen. Estimater for fremtidige 
investeringer knyttet til reduserte utslipp av S02 og redusert S02 risiko i produksjonsprosessene er 
usikre og kan avhenge av blant annet teknologisk utvikling og fremtidige regulatoriske krav. 

Det ble i 2015 oppdaget spredning av kvikksølv fra forurenset grunn ved Kloralkalifabrikken. Det ble 
gjennomført strakstiltak og kartlegging av årsak. Plan for langsiktige tiltak har senere blitt godkjent av 
Miljødirektoratet. De gjennomførte tiltakene viser at spredningsveien(e) av kvikksølv fra grunnen ved 
fabrikken er redusert, og at en vesentlig del av utslippet er tilbake til historisk nivå. Målsetningen er å 
ferdigstille saneringstiltak og andre risikoreduserende tiltak i løpet av 2019. Det ble i 2016 avsatt 60 mill 
kroner til dekning avestimerte kostnader til styrking av barrierer rundt fabrikken og til sanering av 
forurenset grunn. Resterende avsetning pr 31.12.2017 utgjør 43 mill kroner (49 mill. kroner pr 
31.12.2016). 

På bakgrunn av nye krav til drift av deponier ble det besluttet å lukke deponiet på Opund. Plan for lukking 
ble godkjent av Miljødepartementet i 2015 og planen er at lukkingen vil være ferdigstilt i 2019. Det ble i 
2014 avsatt 30 mill kroner til dekning avestimerte kostnader for stengning, og resterende avsetning pr 
31.12.2017 utgjør 13 mill. kroner(19 mill kronerpr31.12.2016) 

Utslippsrettighter 
Selskapet tildeles miljøkvoter (C02-kvoter) til dekning av egne utslipp. Miljøkvotene behandles som 
immaterielle eiendeler. Dersom utslipp overstiger nivået dekket av miljøkvotene, foretas avsetning for 
forpliktelsen. 

Garantiforpliktelser 
Selskapet har stilt garanti for obligasjonslån utstedt av morselskapet Borregaard ASA med første transje 
på 400 mill kroner og totallåneramme på 600 mill kroner. I 2016 kjøpte morselskapet tilbake 200 mill 
kroner av obligasjonslånet, slik at utestående beløp pr 31.12.2017 er 200 mill kroner. Det er også stilt 
garanti for et sertifikatlån utstedt av Borregaard ASA på 200 mill kroner. 

Videre har selskapet stillet garanti for kundefordringer fra eksportsalg tilhørende 50 % eiet selskap i Sør 
Afrika, Umkomaas Lignin (Pte) Ltd. Utestående beløp pr 31.12.2017 som er dekket av garantien utgjør 
86 mill kroner. 

Utstedelse nye aksjeopsjoner i 2018 
I februar 2018 ble det utstedt 400.000 nye aksjeopsjoner til innløsningskurs kr 80,00 i opsjonsordningen 
for nøkkelpersoner. Opsjonene har en levetid på fem år og oppljeningstiden er tre år og kan utøves de 
siste to årene. For flere detaljer henvises til børsmelding fra Oslo Børs 7. februar 2018. 
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