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I en årrekke har EY gjennomført praksisundersøkelsen, der regnskapsrapporteringen til de børsnoterte selskapene i Norge settes under lupen. Formålet er å bidra
til å skape oversikt over praktisk anvendelse av IFRS og andre tilstøtende regelverk
samt utviklingstrender knyttet til disse. Tema for praksisundersøkelsene varierer fra
år til år, men sentrale endringer i regelverk, som for eksempel ikrafttredelse av nye
regnskapsstandarder, får alltid oppmerksomhet. Årets undersøkelse omfatter en
studie av opplysningene om Covid-19-effekter i førstekvartalsrapporteringen i 2020.
I tillegg ser vi på utvalgte emner fra 2019-regnskapene knyttet til anvendelsen av
leieavtale- og inntektsføringsstandardene, regnskapsoppstillingene og regnskapsstruktur og innhold, herunder opplysninger om klima og miljø. Tematisk er dette altså
en bred undersøkelse, og vi tror den inneholder observasjoner som er av interesse
for både regnskapsprodusenter og -brukere. Ta gjerne kontakt ved kommentarer
eller spørsmål. God lesing!
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Covid-19 i delårsregnskapene
• Med unntak av ett, omtaler alle selskaper Covid-19 i delårsrapportene for første
kvartal 2020.
• Samtlige av disse omtaler Covid-19 i delårsberetningen, mens drøyt halvparten
omtaler Covid-19 i delårsregnskapene.
• Blant selskapene opplyste nesten halvparten at Covid-19 ikke hadde vesentlig
effekt, mens nesten alle de øvrige selskapene oppga en negativ effekt.
• Ingen av selskapene justerte eller introduserte nye alternative resultatmål
(APM-er) som direkte konsekvens av Covid-19, og kun 10 % kvantifiserte effekten
av Covid-19 på et APM.

IFRS 16 Leieavtaler
• Omtrent halvparten av selskapene viste bruksretteiendeler og leieforpliktelser på
egne linjer i balansen.
• Det var store individuelle og bransjemessige forskjeller i diskonteringsrentene
selskapene benyttet.
• Et mindretall av selskapene som benyttet netto rentebærende gjeld som APM
oppga å ha inkludert leieforpliktelsen i beregningen av dette.

Inntektsføring over tid
• I underkant av halvparten av selskapene opplyste om salg inntektsført over tid.
• Anvendte fremdriftsmål var i stor grad bransjeavhengige.

Regnskapsoppstillinger og noter
• Nesten 9 av 10 selskaper brukte driftsresultat som delsum i regnskaps
oppstillingene.
• Omtrent en tredjedel av selskapene med egenkapitalmetodeinvesteringer
presenterte resultatandeler fra disse som finansposter, mens resten inkluderte
dem i driftsresultatet.
• Omtrent like mange selskaper presenterte betalte renter som driftsaktivitet og
finansieringsaktivitet i kontantstrømoppstillingen.

Regnskapsstruktur og innhold
• Årsrapportene har vokst med nesten 20 % fra 2013 til 2019, mens konsern- og
selskapsregnskapene har vokst med henholdsvis i overkant og i underkant av
10 % i samme periode.
• GRS er fortsatt mest utbredt i selskapsregnskapene, men nesten like mange
benytter IFRS.
• Kun et fåtall selskaper omtaler forhold rundt klima og miljø i konsernregnskapet.
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EYs praksisundersøkelse er en årlig undersøkelse av regnskapspraksis blant selskaper notert på Oslo Børs. Undersøkelsen retter søkelyset mot trender og praksis på utvalgte områder. Formålet er å bidra til en bedre forståelse av aktuelle regnskapsmessige problemstillinger.
Temaer
Covid-19-pandemien og myndigheters smitteverntiltak har naturligvis satt dype spor
i verdensøkonomien, og har innvirkning på selskapene notert på Oslo Børs. Vi har
gjennomgått delårsregnskap for første kvartal 2020 for å identifisere pandemiens
implikasjoner for den finansielle rapporteringen.
IFRS har vært gjennom omfattende endringer på områder som har berørt de aller
fleste foretak. Regnskapsårene 2018 og 2019 har vært preget av introduksjonen
av tre nye standarder — IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder og IFRS
9 Finansielle instrumenter, som begge trådte i kraft i 1. januar 2018, og IFRS 16
Leieavtaler, som trådte i kraft 1. januar 2019. I Praksisundersøkelsen 2019 så vi på
flere sider ved selskapenes implementering av IFRS 16 basert på delårsregnskapet
for første kvartal 2019 og årsregnskapet for 2018. I årets praksisundersøkelse har
vi undersøkt andre sider ved selskapenes bruk av IFRS 16 med utgangspunkt i årsregnskapene for 2019. Dette omfatter presentasjon i balansen, noteopplysninger og
innarbeidelsen av leieforpliktelsen i alternative resultatmål (APM-er).
Et av områdene i IFRS 15 som har fått mye oppmerksomhet, er retningslinjene for
hvordan man skal måle fremdriften i oppfyllelsen av selskapets leveringsforpliktelser
til kunder som oppfylles over tid. Vi har sett nærmere på hvordan fremdriftsmålene
har blitt anvendt i praksis.
I tiden som kommer vil standardsettere fokusere på presentasjon og opplysninger i
regnskapene. I desember publiserte IASB et høringsutkast som vil påvirke alle selskaper som anvender IFRS. Høringsutkastet, General Presentation and Disclosures,
omhandler blant annet regnskapsoppstillingene og generelle noteopplysninger, og
er ment å erstatte IAS 1 Presentasjon av finansregnskap. På enkelte områder er
høringsutkastet betydelig mer restriktivt enn IAS 1. Vi har derfor kartlagt dagens
praksis på utvalgte områder som omfattes av forslagene i høringsutkastet.
Årets praksisundersøkelse oppsummerer også enkelte observasjoner om omfanget
av årsrapporten og regnskapene, valg av regnskapsspråk og omtale av klima og miljø
i regnskapene.

Utvalg
Vi har undersøkt regnskapene til selskapene notert på Oslo Børs og Oslo Axess per
31. desember 2019. Unntatt fra undersøkelsen er de selskapene som rapporterer
etter et annet regnskapsspråk enn IFRS, de som har blitt strøket etter årsslutt og de
som ikke hadde avlagt årsregnskap per 22. mai 2020. Selskapene som har avvikende
regnskapsår og derfor ikke har anvendt IFRS 16 i det siste publiserte årsregnskapet,
er holdt utenfor den delen av undersøkelsen som vedrører IFRS 16. Utvalget i Covid19-delen av undersøkelsen er begrenset til selskapene på Oslo Børs Hovedindeks.
En samlet oversikt over selskapene i utvalget samt fordeling per sektor, finnes i vedlegg 1 og 2.

Praksisundersøkelsen 2020 | 9

Covid-19 i
Q1-rapporten
i 2020

10 | Praksisundersøkelsen 2020

Våren 2020 har vært preget av Covid-19-pandemien. For de aller fleste selskaper
inntraff effektene av virusutbruddet etter balansedagen, og fikk dermed ingen regnskapsmessig virkning for årsregnskapet for 2019. Første kvartal 2020 ble dermed
den første regnskapsperioden som ble direkte påvirket utover opplysninger om hendelser etter balansedagen. For å kartlegge virkningen på delårsregnskapene for
første kvartal har vi tatt utgangspunkt i de selskapene på Oslo Børs Hovedliste som
benytter IFRS. Av disse utarbeidet 57 selskaper delårsregnskaper i henhold til IAS 34
Delårsrapportering, mens de seks øvrige selskapene enten fulgte et eget rapportformat eller kun utarbeidet en forenklet delårsrapport uten et eget delårsregnskap. Vi
har registrert at to selskaper tidligere hadde IAS 34-rapporter, men ikke har det i første kvartal 2020. Dette tilsier at det store flertall av børsnoterte selskaper fortsatt
anvender IAS 34 ved rapportering av første kvartal1.

Opplysninger i delårsberetning og delårsregnskapet
Omfanget av Covid-19-omtalen varierer mellom selskapene i utvalget, men det er
kun ett selskap som ikke omtaler pandemien overhodet. Samtlige selskaper som
omtalte pandemien, inkluderte omtalen i delårsberetningen, jf. tabell 1 under. Med
delårsberetningen mener vi i denne undersøkelsen all informasjon i delårsrapporten som ikke inngår i selve delårsregnskapet. Siden oppsettet for delårsberetningene
varierer sterkt, lar ikke denne informasjonen seg enkelt kategorisere. Vi observerte
imidlertid at tilnærmet alle selskaper omtalte de faktiske effektene av pandemien på
resultatet for første kvartal, og de aller fleste omtalte også pandemiens mulige effekter på fremtidige regnskapsperioder.
Ja

Nei

Omtalt i delårsberetningen?

100 %

  0 %

Skilt ut effekter i regnskapsoppstillingene?

  0 %

100 %

54 %

46 %

Omtalt i noter til delårsregnskapet?
Tabell 1 | Oppsummering av hvor selskapene omtalte Covid-19

Av selskapene omtalte 54 % virkningene av pandemien i selve delårsregnskapet, men
ingen selskaper skilte ut effekter på egne linjer i resultat-, balanse- eller kontantstrømoppstilling. En tredjedel av selskapene som omtalte virkningene av Covid-19 i
delårsregnskapet, omtalte det i noten om regnskapsprinsipper eller grunnlaget for
utarbeidelse for regnskapet. En fjerdedel omtalte virkningene i henholdsvis noter om
risiko og usikkerhet, og noten om vesentlige estimater og skjønnsutøvelse. Om lag en
femtedel omtalte virkningene av pandemien i henholdsvis noter om finansielle instrumenter eller finansiell risiko, og noten om hendelser etter balansedagen.

1

EY, 2019. Praksisundersøkelsen 2019.
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Mensspread
enkelte
selskaper
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delårsrapporter.
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withi selskapenes
authority to handle
the implementation
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control
measures
and
new
routines
as
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as to
ut temaene basert på hva selskapene selv har omtalt og
hvilke
provide information to all employees.

områder vi forventer vil bli berørt. Selv om flere av temaene

kun er omtalt
i liten grad
i delårsrapportene
for første kvarWell-being
of employees
and customers
is the highest
priority
tal, er det rimelig
å forvente
at omtalen vil øke i kommende

delårsperioder. At 31 March, four Europris employees had

tested positive for Covid-19. All four have had
mild to moderate symptoms and no need for
Tema
Andel som a Andel
hospital treatment. Europris is maintaining
good som
omtaler
ikke
omtaler
dialogue with relevant government agencies, and
the employees are being well looked
Salg/inntekter
63 %after. The 37 %
company has routines to ensure disinfection of
Offentlige kompensasjonsordninger
6%
94 %
stores and to establish employee quarantines in the
Kostnader event of a positive coronavirus test.
21 Two
%
%
stores79
have
been
closed
as
a
result
of
this.
Both
stores
were
Forventede kredittap
18 %
82 %
reopened after disinfection by an external cleaning
Måling av andre
eiendeler
31 %
69 %
specialist.
Måling av netto pensjonsforpliktelse

3%

97 %

Infection
control measures implemented
in 94 %
Måling av andre
forpliktelser
6%
stores, warehouses and head office
Vesentlig skjønnsutøvelse og estimater
Lånevilkår
Annet

16 %

84 %

Europris adheres at all times to the guidelines
8%
92 %
issued by the Norwegian Institute of
Public Health,
and has established good routines58for
informing
%
42 %
employees, customers and partners.

such as trollies and baskets as well as touch
screens. In addition, the cleaning frequency has
all premises.
Government
blebeen
ikkeincreased
vesentligforpåvirket
av Covid-19
i første kvartal, men
advice for safe trading is followed. Information
forventer
en
nedgang
i
inntekter
i
påfølgende
perioder. Et
posters are displayed at entrances and hand
avsanitisers
selskapene
som ga for
en customers.
inngåendeTobeskrivelse
are provided
ensure the av hvordan
recommended
distance
both som
customers
Covid-19
påvirket
salgetbetween
er Europris,
vist i figur 1 under.
and employees, floor marking and plexiglass
screens have been introduced in the checkout area.
Impact on sales
In the early days following the introduction of
national measures by the Norwegian authorities,
Europris experienced an abnormal increase in
sales owing to hoarding tendencies for groceries
and other necessities. Total sales rose almost 50
per cent that week. This emphasises the social role
which Europris plays at a critical time, and such
commodities accounted for 75-80 per cent of the
chain’s sales during this period.
In the following weeks, Europris has seen a
clear change in customer buying patterns, with
unusually large variations between stores in the
chain. Those located in shopping centres and
in typical holiday-cabin areas have experienced
a decline in customer numbers but a significant
increase in the shopping basket. Stores located
outside city centres and close to the Swedish
border have experienced growth in both customer
traffic and shopping basket.
Overall, the group has experienced a positive
sales trend in the wake of the crisis, driven by a
significant increase in sales of groceries and other
necessities.

Figur 1 | Utdrag fra Europris’ delårsrapport for første kvartal 2020

Av selskapene kommenterte 21 % Covid-19s effekt på kostEuropris aims to keep all its stores open. A few
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Olav Thon
Eiendomsselskap
- Report 1. quarter 2020
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Tabell 2 | Temaer omtalt i forbindelse med Covid-19
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Note 5 SUBSEQUENT EVENTS
Support packages adopted by the government
On 17 April 2020, the Norwegian authorities approved a support package that aims to cover fixed costs, including rental costs, for companies
affected by the Corona pandemic. The support package is expected to reduce the Groups risk associated with loss on accounts receivable and
decrease in rental income.
The Group will also seek reimbursement for those companies that have had a significant decline in income.
Lease modification Corona pandemic

Figur
| Utdrag
Olav Thon
Eiendomsselskaps
for første for
kvartal
2020
The2 Group
hasfra
expressed
a general
willingness todelårsrapport
provide rent reductions
a limited
period to tenants who are substantially affected by the

Corona pandemic. Prior to the balance sheet date, no binding commitment has been made for rent reduction and the lease modification is

not considered to
have taken place until after the balance sheet date.
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retail sales. The loss of NOK 110 million
was lower than the guided NOK 140
million due to the reopening of clubs in
Sweden on 26 March as well as a
compensation for a share of the fixed
costs from the Danish government
reflected as revenue.
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Olav Thon Eiendomsselskap - Report 1. quarter 2020
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hasEiendomsselskap
taken voluntary er ett av selskapene som omtaler hvorapproximately NOK 15 million.
____________________________________________________________________________________________________________________
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bonus se figur 4 under.
Figur
3 | Utdrag
Sats’employees
delårsrapport
for første kvartal 2020
kundefordringer,
temporarily laid off in March, but SATS
compensations will automatically decline
aims to protect jobs and keep employees
if the business does not achieve its
onboard.
financial targets.
Provision
credit losses
on accounts
Due to for
theexpected
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the receivable
AsBoard
a basisofforDirectors
calculating
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for
expected
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The
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pandemic has resulted in significant changes in the future factors and the general economic
distribute the guided dividend of NOK
situation
on which
theshareholders
estimate is based,
and the historical loss rates used in the calculation can not be used for the first quarter. Tenants of
250 million
to the
in 2020.
retail and service providers have generally been affected significantly, but some industries have also had a positive development. An individual
assessment of expected credit loss per customer in the Group has therefore been made. Provisions for expected credit losses on accounts
receivable amount to NOK 77 million, an increase of NOK 62 million from 31 December 2019. The provision contains a high degree of
uncertainty, and is expected to be influenced by the support packages the government has adopted that will have positive impact on the
Groups tenants. Provisions are expected to vary considerably in near future, based on the duration and the development of the pandemic.
PAGE 5

Figur 4 | Utdrag fra Olav Thon Eiendomsselskaps delårsrapport for første kvartal 2020

Note 5 SUBSEQUENT EVENTS
Support packages adopted by the government
On 17 April 2020, the Norwegian authorities approved a support package that aims to cover fixed costs, including rental costs, for companies
affected by the Corona pandemic. The support package is expected to reduce the Groups risk associated with loss on accounts receivable and
decrease in rental income.
The Group will also seek reimbursement for those companies that have had a significant decline in income.
Lease modification Corona pandemic
The Group has expressed a general willingness to provide rent reductions for a limited period to tenants who are substantially affected by the
Corona pandemic. Prior to the balance sheet date, no binding commitment has been made for rent reduction and the lease modification is
therefore not considered to have taken place until after the balance sheet date.

Note 6 RELATED PARTY TRANSACTIONS
Transactions

Counterparty

Counterparty
associate of

31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019

Current leases

Companies in
Olav Thon Gruppen AS

Olav Thon Foundation

30

30

122

Current operating and administration agreements

Thon Eiendomsdrift AS

Olav Thon Foundation

33

31

125

Note 7 BUSINESS SEGMENTS
At 31.03.2020, the Group has activities within two strategic business segments and two geographical areas.
The segment reporting is based on the internal management reporting.
The operating segments:
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Måling av andre eiendeler og forpliktelser

spensjonsordninger. Et av disse selskapene er Fjordkraft,

Av selskapene har 31 % omtalt Covid-19 og effekter på

som gir en detaljert beskrivelse av hvordan pandemien

måling av eiendeler. Covid-19 er omtalt som en nedskriv-

påvirker de enkelte forutsetningene for målingen av brutto

ningsindikator av flere selskaper, mens ett selskap uttalte

pensjonsforpliktelse samt verdien av pensjonsmidlene, jf.

at virusutbruddet i seg
var liquidity
en nedskrivningsinent 5
onunder.
weather conditions and less dependent
Theselv
Groupikke
has good
reserves with cash figur
dikator. Fem selskaperand
har
opplyst
atamounting
de har gjennomført
cash
equivalent
to NOKt 691 735
at at
31 dette
March 2020
additionaliundrawn
facilnedskrivningstest, men
ikke and
resulterte
nedskriv-

ities of NOKt 1 000 000 through a credit facility

ning. Fem selskaper from
har DNB
rapportert
om nedskrivninger
Bank ASA. The increased liquidity risk
av ikke-finansielle eiendeler
i første
kvartal issom
følgeconsidav
due to the
current situation
therefore
ered to To
be sufficiantly
covered.
Covid-19 og oljeprisfallet.
selskaper
rapporterer om

redusert virkelig verdi av finansielle investeringer, mens

Impairment of intangible assets (including

andre selskaper rapporterer
Goodwill) om negative bidrag fra til-

of electricity
enjoys a Fire
robustselskaper
demand and
knyttede selskap somSale
følge
av Covid-19.
the Group does not expect a significant change in
overall activity due to the ongoing pandemic. The
preget av høy usikkerhet,
ett increase
selskapinhar
valgt
å
effect hvorav
of a potential
losses
on trade
receivables
is not
to materially
change
legge verdsettelsen per
31.12.19
tilconsidered
grunn for
balanseført
the impairment test performed at 31 December
verdi av investeringseiendom ved utgangen av første kvar2019.
tal 2020. Et selskap i sektoren
Eiendom
om
For the impairment
testrapporterer
of Goodwill, a sensitivity
analysis
was
performed
at
31
December
verdifall på investeringseiendommene sine.
2019. It did not result in impairment even when
reducing operating income by 10 percent, which is
Seks prosent av selskapene
omtaler
og
considered an unlikely
scenarioCovid-19
even in the current
circumstances.
effekter på målingen av
forpliktelser. Selskaper i energisekGroup
not consider the current
toren rapporterer blantOverall,
annetthe
om
øktdoes
diskonteringsrente
i
circumstances to be an indication that intangiberegningen av fjerningsforpliktelser
og
avsetning
til
tapsble assets (including Goodwill) may be impaired
kontrakter. Selskaper and
i finanssektoren
omtaler
potensielle
has not performed
an updated
impairment
test.
effekter av økt arbeidsledighet
på forsikringsforpliktelser.

opplyser at verdsettelsen av eiendeler til virkelig verdi er

Fair value of derivates

Måling av netto pensjonsforpliktelse
Fair value of the Group’s derivate financial instruis not considered to be materially
For selskaper som harments
ytelsespensjonsordninger
foraffected
sine
by the COVID-19 Pandemic. The inputs used for
calculating fair value consists mainly of electricity
i kjølvannet av denneprices
få betydelige
målingen
which in the effekter
short termpå
is highly
depend-

ansatte kan Covid-19-pandemien og den økonomiske uroen

on macroeconomic conditions.
Present value of defined benefit obligations
and the fair value of plan assets
Government responses to the economic consequences of the COVID-19 pandemic include a significant reduction of the policy rate, which in turn
affects market interest rates. This change affects
both present value of defined benefit obligations
and the fair value of plan assets.
A significant share of the Group’s plan assets
is invested in bonds and money-market placements (approximately 65 % of total investments
at 31 December 2019). The fair value of these
investments is highly dependent on current market
interest rates and reduced market rates has led
to a reduction of the fair value of approximately
NOKt 9 555.
Reduced market rates also affects the discount
rate used to calculate present value of defined
benefit obligations and an updated discount rate
has led to an increase in the present value of
approximately NOKt 32 268.
The current situation also affects expected
growth in base social security amount (G) which
is an input in calculating present value of defined
benefit obligations. A lower growth rate is
expected which has led to a reduction in the present value of approximately NOKt 8 460.
In total, the current market conditions has led
to actuarial losses on pension obligations of NOKt
33 363 in the first quarter. The change has been
recognised through other comprehensive income
(NOKt 26 024 net of tax).

Due to the long term nature and
amounts involved, relatively small cha
or more of the inputs used in calcu
ent value of defined benefit obligati
fair value of plan assets can lead to
gains or losses on pension obligatio
recognised in the first quarter is sig
is a direct effect of government mea
is expected to be relatively short ter
In the longer term, these effects are
even out.
The loss on pension obligations re
the first quarter is significant, but the
recognised a significant gain on pen
tions related to the change in pensi
at the end of 2019, as described in
statements. Overall, the net effect
equity of changes in pension obligatio
last months is still considered signific
material for the financial statements
still has a strong equity ratio.

av netto pensjonsforpliktelse. Det er dog kun to selskaper,
eller 3 %, som har omtalt virkningen av Covid-19 på ytelse-
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Figur 5 | Utdrag fra Fjordkrafts delårsrapport for første kvartal 2020

Vesentlig skjønnsutøvelse, estimeringsusikkerhet
og lånevilkår

Kun 8 % av selskapene omtalte virkningen av Covid-19-pan-

Covid-19 ble omtalt i tilknytning til informasjonen om
vesentlig skjønnsutøvelse og estimater hos 16 % av sel-

identifisert noen selskaperQuarterly
som opplyste
pandemien
Report at
- Q1
2020
førte til at de brøt lånevilkårene per 31. mars 2020.

skapene. Flere av disse selskapene påpeker at pandemien

Flere av selskapene som omtalte virkningen på lånevilkå-

øker usikkerheten rundt regnskapsmessige estimater, men

rene uttalte imidlertid at de kunne komme til å gå i brudd

andkrevende
financing
atCapital
det har vært
å innarbeide denne usikkerheten i

estimatene per 31. mars 2020. Flere av selskapene skriver

demien på overholdelsen av lånevilkårene. Vi har ikke

i senere regnskapsperioder som følge av svakere resultater, nedskrivninger av eiendeler eller svekket likviditet. Et

The equity ratio was 34.6% at the end of the first quarter, down from 37.5% in the previous quarter. Cash and cash
også at de har gjennomgått samtlige estimater og undereksempel på dette finnes i Wallenius Wilhelmsens delårsequivalents at the end of the first quarter was USD 451 million, up from USD 398 million in the previous quarter. In
liggende forutsetninger i lys av Covid-19, uten at dette har
rapport for første kvartal 2020, som vist i figur 6 under.
addition, Wallenius Wilhelmsen had USD 267 million in undrawn credit facilities. Net interest-bearing debt was USD
resultert i vesentlige regnskapsmessige effekter.
3 554 million at the end of the first quarter, down from USD 3 646 at the end of the fourth quarter 2019.
Due to the impact of site closures as a result of measures to reduce the spread of COVID-19, there is a risk for
breach of the NIBD/EBITDA covenant in WW Solutions per end of the second quarter. As a preventive measure,
Wallenius Wilhelmsen has initiated a dialogue with the relevant lenders and expect a waiver for the covenant to be
in place before the end of the quarter.
Figur 6 | Utdrag fra Wallenius Wilhelmsens delårsrapport for første kvartal 2020

For the ocean business, the reduction in volumes is expected to cause a significant drop in cash over the next
quarters. We commenced an active dialogue with the relevant lenders at the early stages of the pandemic to ensure
sufficient liquidity. The dialogues have been constructive and will continue in order to secure sufficient flexibility
under the facilities.
To reduce capital expenditure, planned scrubber installations have been reviewed. In addition to the four
cancellations already communicated during the quarter, an additional five planned scrubber installations have now
been cancelled. Three installations were completed this quarter, and for the remaining eight installations some
deferrals will take place.

Events after the balance sheet date
American Roll-On Roll-Off Carrier Group, Inc. (ARC) has been selected by the United States Transportation
Command (TRANSCOM) for a new multi-year contract to provide global relocation services for the Department of
Defense (DoD) and U.S. Coast Guard. The Global Household Goods Contract (GHC) will, after an introductory setting
up period, start in early 2021 with volumes gradually building so as to be fully operational by the end of the year.
From 2022, the contract is estimated to provide revenues of more than USD 2 billion per annum and positively
impact the Wallenius Wilhelmsen EBITDA. Margins will vary in the early years of the program due to start-up and
transition periods. Accordingly, while we expect the contract to be EBITDA positive post the nine-month transition,
we expect margins in the next twenty-four months to be in the 0 to 2% range and to improve over time. In line with
standard TRANSCOM procurement process, there is a 10-day window where it is possible to protest the award of
the contract.

Volume outlook
The COVID-19 pandemic is affecting demand for vehicles and equipment, disrupting supply chains and production
patterns and is affecting the group’s operations. Business volumes are driven sharply down by closures and cuts in
customer production due to Covid-19 measures and impact. The group has taken a range of actions to adjust
capacity, reduce costs and protect our cash position through this turbulent phase. The current drop in volumes has
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Liten effekt på APM-er

Overordnet effekt av Covid-19
Overordnet effekt av Covid-19 på delårsregnskapet

Andel

APM-er har blitt et viktig verktøy for selskapenes formidling av

Positiv effekt

2%

finansielle resultater. For noen selskaper kan det derfor trolig

Blandet effekt

6%

være ønskelig å tydeliggjøre effekten av Covid-19-pandemien

Negativ effekt

44 %

gjennom APM-er. I den forbindelse har også ESMA oppdatert

Ingen vesentlig effekt i første kvartal

48 %

sitt spørsmål og svar-dokument om retningslinjene for APM-

Tabell 3 | Oppsummering av den overordnede effekten av Covid-19
på selskapene i første kvartal 2020

er2 med en omtale av formidling av Covid-19-effekter.
I det oppdaterte dokumentet klargjør ESMA blant annet at

6

I tabell 3 over oppsummerer vi hvordan selskapene omtalte

beregningen av APM-er skal være konsistent over tid. Videre

den overordnede effekten av pandemien på sine regnskaper.

skriver ESMA at selskaper må vurdere om eventuelle juste-

Denne oppsummeringen er basert på den til dels begrensede

ringer av eksisterende, eller innføring av nye, APM-er fører

og stort sett kvalitative informasjonen i rapportene, og er der-

til transparent og nyttig informasjon til finansmarkedene, og

for preget av vår subjektive forståelse av selskapenes omtale.

om det øker sammenlignbarheten, påliteligheten eller forstå-

Nesten halvparten av selskapene oppga at Covid-19 ikke hadde

eligheten av APM-er. ESMA anmoder derfor at opplysningene

hatt noen vesentlig effekt på delårsregnskapet for første kvar-

om APM-er utvides, snarere enn at APM-er justeres eller nye

tal, selv om mange av disse opplevde visse driftsmessige eller

APM-er innføres.

Axactor Group

logistiske utfordringer. Det var kun ett selskap, eller 2 %, som
oppga at Covid-19 hadde hatt en positiv effekt på regnskapet.
Til gjengjeld oppga 44 % at Covid-19 hadde hatt en negativ
effekt på regnskapet, selv om denne effekten i mange tilfeller
var begrenset i første kvartal. Seks prosent opplyste at panThe ERC for the NPL portfolio was EUR 2,052 million at the end of the

Har selskapet presentert Covid-19-justerte
APM-er?

Har selskapet
kvantifisert
REO – Disruption from
COVID-19
in Spain virkningen

demien
hadde
en blandet
effekt på
delårsregnskapet
for
first quarter
(1,473),hatt
an increase
of 39% year-over-year
and 1%
during

av Covid-19 på eksisterende APM-er?

Ja

Nei

0%

100 %

10 %

90 %

the quarter. ERC for the coming 12 months is estimated at EUR 268
Gross revenue from the
REO segment
declined by av
53%Covid-19-effekter
to EUR 11.5
Tabell
4 | Presentasjon
i APM-er
første
kvartal. Ett av selskapene som opplyste om en
blandet
million, compared to gross NPL revenues of EUR 219 million over the
million in the first quarter (24.7). All Axactor’s REO assets are in Spain,
past 12er
months.
Book value
of the
NPL portfolioøkt
stood
at EUR 1,065
and the
partial closure of public notary offices in March affected both
effekt
Axactor,
som
forventer
etterspørsel
etter
tjenesmillion (781) at the end of the first quarter. As described below under
ongoing sales and the completion of already entered REO sales.
Tabell
4 over
at been
ingen av selskapene i første kvartal
tene
i ett
av and
segmentene
og negative
virkninger
et annet
‘Equity
position
balance sheet considerations’
, the book
value may på
Agreements
and realization
of secured
assetsviser
have largely
be
subject
to
impairment
in
the
Financial
Statements
for
the
first
half
delayed
or
postponed
until
the
public
offices
reopen.
oppga å ha justert APM-ene spesifikt knyttet til Covid-19, eller
segment, se figur 7 under.
year 2020.
ha with
innført
nyeprice
APM-er
med
slike justeringer. Kun seks selskaThe company sold 307åunits
an average
of EUR 38
thousand
during the first quarter. The escalation of the Covid-19 situation has
per, eller 10 %, tallfestet effekten av pandemien på et APM,
reduced the number of offers to close to zero, and the business is
3PC – Increased relevance for customers
effectively closed untiluten
the current
lockdown
situation is resolved.
at det
var nærmere
beskrevet hvordan denne effekten ble
Gross revenue from 3PC fell by 1% to EUR 13.5 million in the first
målt.
Samtlige
avenddisse
oppga effekten på EBITDA, EBIT-marRemaining inventory stood
at 3,740
units at the
of the quarter,
quarter 2020 (13.6). The decline is mainly explained by lower collection
which is a decline of 7% since the end of 2019, and down 35%
in Spain, and a significant weakening of the NOK which caused a
gin eller lignende. Ytterligere ett selskap opplyste om hvilken
year-over-year.
negative currency translation effect on the Norwegian collection.
Furthermore, Axactor has received instructions from multiple banks
effekt Covid-19 hadde hatt på et operasjonelt måltall i perioERC of the REO portfolio stood at EUR 135.1 million at the end of the
in the Spanish and Italian markets to temporary suspend collection.
Dermed
ser
selskapene
ut til å ha etterkommet ESMAs
first quarter (244). Theden.
ERC value
for the sold
assets
was approximately
This is also expected to impact collection in the second quarter.
EUR 2 million higher than
achieved
sales
in
the
quarter.
In
addition
to
ønsker i første kvartal.
REO sales in the quarter, the decline in ERC also reflects a EUR 5 million
The Covid-19 situation and the resulting economic effects, are
downward revision of ERC following the worsened macroeconomic
expected to increase the volume of non-performing loans at
situation in Spain. The estimated sales volume for 2020 has been
customers’ balance sheets. This is likely to create an increasing
Det er imidlertid viktig å ha i bakhodet at de kvantitative virklowered to EUR 44 million in reflection of the current lockdown and
demand for 3PC services in all Axactor markets.
the lead time to generate
sales onceav
the pandemien
market reopens. vil kunne bli betydelig større for de
ningene
Axactor maintains a stronghold position in the large Spanish market,
selskapene
andre
Dermed kan det forventes
The book value of thefleste
REO portfolio
stood at EURi120.3
millionkvartal.
at the
where the client list includes the top-12 banks as well as leading
t the end of the
REO – Disruption from COVID-19 in Spain
end of the quarter (181.1). As described below under ‘Equity position
insurance companies and real estate firms. Axactor is well positioned
at denne problemstillingen vil øke i omfang i kommende regnand 1% during
and balance sheet considerations’, the book value may be subject to
to grow on cross-border deals in the bank/finance sector in the
d at EUR 268
Gross revenue from the REO segment declined by 53% to EUR 11.5
impairments in the financial
statements for the first half year 2020.
Nordic region. In the first quarter, Axactor renewed and expanded
skapsperioder.
million over the
million in the first quarter (24.7). All Axactor’s REO assets are in Spain,
three existing forward flow contracts with an initial 3PC servicing
at EUR 1,065
and the partial closure of public notary offices in March affected both
Axactor has a minority interests in the Reolux holding entity and
element, which began to generate revenue towards the end of March.
d below under
ongoing sales and the completion of already entered REO sales.
two asset-owning subsidiaries
of Reolux. Although
the REO number
The combination of 3PC and forward flow contracts lower the capital
Oljeprisfall
og valutasvingninger
book value may
Agreements and realization of secured assets have largely been
are consolidated on a 100%-basis in Axactor’s financial statements,
intensity of Axactor while remaining an attractive way for clients to
or the first half
delayed or postponed until the public offices reopen.
Våren
2020
har
ikke bare
Axactor’s total exposure
to the REO
stock is
approximately
40%. vært preget av Covid-19-pandeoffload their balance sheets.
The company sold 307 units with an average price of EUR 38 thousand
during the first quarter. The escalation of the Covid-19 situation has
reduced the number of offers to close to zero, and the business is
effectively closed until the current lockdown situation is resolved.

mien, men også av et dramatisk oljeprisfall og svekkelse av
den norske kronen. Som tabell 5 på neste side viser omtalte
24 % og 32 % av selskapene henholdsvis oljeprisfallet og kro-

in the first
7 | Utdrag
fra Axactors
delårsrapport
første
kvartal 2020
nesvekkelsen i
Remaining
inventory
stood at 3,740
units at the endfor
of the
quarter,
lower collection Figur
which is a decline of 7% since the end of 2019, and down 35%
h caused a
year-over-year.
n collection.
multiple banks 2 ESMA, 2020. Questions and Answers on ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures.
Question
18: portfolio
Application
Guidelines
in the
context of COVID-19
ERC
of the REO
stoodof
at the
EUR APM
135.1 million
at the end
of the
nd collection.
first quarter (244). The ERC value for the sold assets was approximately
d quarter.
EUR 2 million higher than achieved sales in the quarter. In addition to
16 REO
| Praksisundersøkelsen
2020in ERC also reflects a EUR 5 million
sales in the quarter, the decline
ects, are
downward revision of ERC following the worsened macroeconomic
oans at
situation in Spain. The estimated sales volume for 2020 has been
creasing
lowered to EUR 44 million in reflection of the current lockdown and

delårsrapporten for første kvartal 2020.

Ja

Nei

som omtaler oljeprisfallet omtaler det sammen med Covid-19.

Er oljeprisfallet omtalt?

24 %

76 %

Dette er ikke unaturlig, siden den økonomiske oppbremsingen

Er svekkelsen av kronen omtalt?

32 %

68 %

som fulgte av Covid-19-pandemien er en av hovedårsakene til

Tabell 5 | Omtale av oljeprisfall og kronesvekkelse

oljeprisfallet. Samtidig blir det utfordrende for en regnskapsbruker å separere de ulike effektene på regnskapet.

Det er imidlertid store variasjoner mellom ulike sektorer. Nesten alle selskapene i Energi-sektoren har omtalt oljeprisfallet

Selskapene som har omtalt kronesvekkelsen er jevnt fordelt

i delårsrapporten. De øvrige selskapene som har omtalt det

over ulike sektorer, og det er ingen sektorer som utmerker

befinner seg primært i sektorene Finans og Industri. Ingen

seg. Det skyldes trolig selskapsspesifikke forhold, som valg av

av selskapene i sektorer som Forsyning eller Materialer har

presentasjonsvaluta og størrelsen på den internasjonale virks-

omtalt oljeprisfallet. Vi observerer også at flere av selskapene

omheten.
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Leieavtaler
i balansen
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I motsetning til under den tidligere standarden, IAS 17 Leieavtaler, hvor leietagere
kun balanseførte et fåtall av sine leieavtaler, har IFRS 16 som utgangspunkt at leietagere skal balanseføre en bruksretteiendel og leieforpliktelse for samtlige leieavtaler.
Fjorårets praksisundersøkelse viste at gjennomsnittseffekten på totalkapitalen til de
33 selskapene i utvalget var en økning på 2,8 %3. Effekten varierte mellom 0 og 59 %.

Variert presentasjonspraksis
IFRS 16 gir selskaper valgfrihet mellom å presentere bruksretteiendeler og leieforpliktelser på egne linjer i balansen, og å presentere dem på samme linje som
henholdsvis andre eiendeler og forpliktelser og opplyse om hvilken linje de er presentert på i note. Dersom bruksretteiendeler ikke er presentert på egen linje i balansen,
skal de presenteres på samme linje som egne driftsmidler i samme klasse.
Presenteres bruksretteiendeler separat
i balansen?

Presenteres leieforpliktelsen separat
i balansen?

Ja

52 %

55 %

Nei

48 %

45 %

Tabell 6 | Presentasjon av bruksretteiendeler og leieforpliktelser i balansen

Tabell 6 over oppsummerer valgene om presentasjon i balansen. Som tabellen viser
er det nesten like mange selskaper som viste bruksretteiendelen separat i balansen
som de som ikke gjorde det.
Valget om presentasjon av leieforpliktelsen var langt på vei sammenfallende med
presentasjon av bruksretteiendeler. Tabell 6 viser likevel at en marginalt høyere
andel av selskapene viste leieforpliktelsen separat. Dette kan for eksempel skyldes
at de ønsket å tydeliggjøre skillet mellom leieforpliktelser og øvrig gjeld, fordi enkelte
regnskapsbrukere trekker ut leieforpliktelsen av annen gjeld ved multippelanalyser.
Det er en klar sammenheng mellom effekten av IFRS 16, målt som økning i totalkapitalen, og presentasjonsvalget, jf. tabell 7 under.
Økning i totalkapital

Presentert separat i balansen

Ikke presentert separat i balansen

Bruksretteiendeler

6,65 %

3,48 %

Leieforpliktelser

7,72 %

1,88 %

Tabell 7 | Gjennomsnittlig effekt på totalkapital som følge av IFRS 16 og presentasjonsvalg i balansen

3

EY, 2019. Praksisundersøkelsen 2019.
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Den gjennomsnittlige overgangseffekten av IFRS 16 var bety-

sentere leieforpliktelser separat. Det er ingen åpenbare

delig høyere blant selskapene som skilte ut bruksretteiendeler

fellestrekk knyttet til eksempelvis sektor eller overgangsef-

og leieforpliktelser på egne linjer. Denne sammenhengen er

fekt blant selskapene som valgte å kun vise bruksretteiendeler

forventet, ettersom kvantitativ vesentlighet ofte er et viktig

eller leieforpliktelse separat.

element i vurderingen av om noe skal presenteres separat
eller ikke i regnskapsoppstillingene.

Vanlig med kun minimumsopplysninger
om bruksretteiendeler

Oslo Børs har delt inn samtlige noterte selskaper i tolv ulike

IFRS 16 stiller krav til hvilke kvantitative opplysninger leieta-

sektorer. Det er betydelige variasjoner mellom ulike sektorer i

gere skal gi om bruksretteiendelene. Én måte å oppfylle

hvordan bruksretteiendeler og leieforpliktelser ble presentert

disse kravene på er å gi en avstemming av endringene i netto

i balansen. For eksempel viste 86 % og 100 % av selskapene

bruksretteiendel i løpet av perioden. Endringene i bruksrettei-

i henholdsvis sektorene Kommunikasjon og Forbruksvarer,

endelen vil da hovedsakelig forklares av tilganger, avganger

bruksretteiendeler og leieforpliktelser på egne linjer. I motsatt

og avskrivninger i perioden.

ende av skalaen finnes sektorene Finans og Egenkapitalbevis,
hvor kun henholdsvis 29 % og 14 % av selskapene viste bruks-

I den grad selskaper hadde leieavtaler klassifisert som finan-

retteiendeler og leieforpliktelser på egne linjer.

sielle leieavtaler under IAS 17 ble disse ofte presentert i
noten for driftsmidler, sammen med eide driftsmidler som er

Disse sektortendensene synes å henge sammen med den

innenfor virkeområdet til IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr.

generelle effekten av IFRS 16 — mens Kommunikasjon og For-

Notekravene i IAS 16 skiller seg fra kravene i IFRS 16 på flere

bruksvarer er de sektorene hvor selskapene opplevde størst

punkter, blant annet ved å kreve at brutto anskaffelseskost

gjennomsnittlig virkning på totalkapitalen, er sektorene Egen-

og akkumulert avskrivning vises adskilt ved begynnelsen og

kapitalbevis og Finans de med lavest virkning. En sektor som

slutten av perioden. Som en følge av dette blir IAS 16-opplys-

brøt
med dette mønsteret er Eiendom. I denne sektoren var
GRIEG SE AFOOD

den gjennomsnittlige overgangseffekten av IFRS 16 en økning

ningene ofte gitt i et format som erA N
enN Uavstemming
mellom
A L R E P O R T 2 0 19
inngående og utgående brutto anskaffelseskost og avskriv-

i totalkapitalen på 0,43 %, men 50 % og 60 % av selskapene

ning («bruttoformat»), med netto balanseført verdi som en

presenterte likevel bruksretteiendeler og leieforpliktelser på

separat opplysning.

egne linjer i balansen.
IFRS 16 har ikke det samme kravet om å vise brutto anskafEn annen interessant observasjon er at 19 % av selskapene
N O presenterte
T E 11 C O Nleieforpliktelser
TINUED
som
separat i balansen ikke pre-

felseskost og akkumulert avskrivning. Den krever kun at den

senterte bruksretteiendeler separat. Motsatt valgte 14 % av

underliggende eiendeler ved slutten av rapporteringsperioden

SPECIFICATION OF RIGHT-OF-USE ASSETS

balanseførte verdien av bruksretteiendeler vises per klasse av

(«nettoformat»).
selskapene
presenterte
bruksretteiendeler
å ikke
pre- line
The Group's som
right-of-use
assets are
included in the financial
statement
item "Property, plant and equipment incl. Right-of-use-assets".

2019
NOK 1 000

BUiLdiNGS/
PROPERTY

PROd. PLANTS
ANd BARGES

NETS, CAGES
ANd MOORiNGS

Book value at 01.01.2019*
Initial application effect of IFRS 16**
Currency translation differences
Additions

Book value at 31.12.2019

TOTAL

-

193 463

105 648

113 201

412 312

65 248

-

-

253 806

319 054

1 750

1 254

710

4 213

7 927

13 190

130 330

18 145

175 216

336 881

Disposals
Depreciation

OTHER
EQUiPMENT

-

-24 827

-12 142

-10 059

-47 028

-10 172

-17 456

-16 858

-119 153

-163 640

70 016

282 764

95 503

417 224

865 507

*For leases that as of 31 December 2018 were classified as finance leases under IAS 17, the carrying amount of the right-of-use asset and the lease liability at 1 January 2019 was
determined to be the carrying amount of the lease asset and lease liability at the date if initial application of IFRS 16.
**The intital applicaton effect of IFRS 16 relates to the recognition of leases classified as operational leases under IAS 17.
See Note 26 for further information on the application of IFRS 16 for the Group.

Figur 8 | Utdrag fra Grieg Seafoods årsrapport for 2019

LEASE LIABILITY

SUMMARY Of THE LEASE LiABiLiTiES NOK 1 000
20
Praksisundersøkelsen
2020
At|initial
application 01.01.2019

New leases recognized during the year
Cash payments for the principal portion of the lease liability

679 496
347 183
-205 025

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS - BAKKAFROST GROUP
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NOTE 3.3 LEASING

Right of use assets
Land, buildings
& property

Motor vehicles

Ships, boats and
plant & equipment

Total

Opening Cost at 01.01.19

94,106

0

0

94,106

Acquisition costs from merged company

46,703

7,526

214,058

268,287

0

2,590

9,246

11,836

140,809

10,116

223,304

374,230

DKK 1,000

Additions
Closing cost at 31.12.19
Opening Depreciation at 01.01.19

SECTION 3

Charge for the year
Currency translation differences
Closing Depreciation at 31.12.19
Closing NBV at 31.12.19

Figur 9 | Utdrag fra Bakkafrosts årsrapport for 2019
Lease liability

Opening
Liability at
Syv
prosent
av01.01.2019
selskapene ga ikke alle de opplysningene om
Opening Liability from merged company

0

0

0

0

7,090

880

33,391

41,361

2

1

42

45

7,092

881

33,433

41,405

133,718

9,235

189,872

332,824

Land, buildings
& property

Motor vehicles

Ships, boats and
plant & equipment

Total

94,106 brukte dette formatet
0
0
94,106
selskaper
er at de har valgt
å presentere
47,061

7,598

214,783

269,442

bruksretteiendeler
som kreves etter IFRS 16. I all hovedsak
Additions/remeasurements

bruksretteiendeler
sammen
med eide driftsmidler
i balanse0
2,595
9,264
11,858

i bruk IFRS 16. Med andre ord er det mye som taler for at det

1,292
63
3,174
og bruttoformatet
for eiendelene
i IAS 16 1,819
vil være upraktisk,

ikke
erLiability
snakk
om manglende opplysninger, men snarere uveClosing
at 31.12.2019

siden135,140
formatet som følger
9,327av IAS 16 allerede
188,926 må følges
333,393 for

sentlige opplysninger.

eiendelene omfattet av denne standarden.

Paid during
the year
gjaldt
dette
selskaper som hadde liten eller ingen effekt av å ta
Interest charge

Currency translation differences

Due < 1 year

Due > 1 year

Blant de selskapene som oppfylte opplysningskravene for
Short-term and low value leases

-7,319
-929
-34,027
-42,274
oppstillingen.
Å velge nettoformatet
for bruksretteiendelene
0

0

-2,913

-2,913

11,972

3,502

92,335

107,808

123,168

5,826

96,591

225,585

Det er en betydelig forskjell i informasjonsverdien mellom de
754

-

-

754

bruksretteiendeler i IFRS 16 valgte 61 % minimumsformatet

to formatene for noteopplysninger. IFRS 16 stiller ingen krav

slik det fremkommer i IFRS 16, altså et nettoformat. Grieg

til leietager om å opplyse om avskrivningsperiode eller leve-

Seafood er blant selskapene som valgte et slikt format, se

tid for bruksretteiendelene. Våre observasjoner tilsier derfor,

figur 8 på forrige side.

ikke overraskende, at praksis er uensartet vedrørende opplysninger om avskrivningsperiode. Mens enkelte opplyste om

De resterende 39 % valgte å gi de påkrevde opplysnin-

samlet avskrivningsperiode for bruksretteiendelene, opplyste

gene i samme format som det som følger av IAS 16, altså i

andre om gjenværende avskrivningsperiode. Enkelte selska-

bruttoformatet. Dette er illustrert i figur 9 over, hentet fra

per opplyste ikke om avskrivningsperiode overhodet.

Bakkafrosts årsrapport for 2019. En mulig årsak til at enkelte
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Sprik i diskonteringsrenten
Diskonteringsrenten er en av de mest sentrale forutsetningene for beregningen av leieforpliktelsen. Utgangspunktet i

Laveste

Gjennomsnitt

Høyeste

2%

4,72 %

13,1 %

Diskonteringsrente

Tabell 8 | Oppsummering av diskonteringsrenter

standarden er at leiebetalingene skal diskonteres med den
implisitte renten i leieavtalen. I praksis er det derimot ofte

Den gjennomsnittlige diskonteringsrenten blant selskapene

selskapenes marginale lånerente som benyttes fordi den

var 4,72 %, jf. tabell 8 over. Det var imidlertid store variasjo-

implisitte renten ikke lett kan fastsettes. Diskonteringsren-

ner, og diskonteringsrentene varierte mellom 2 % og 13,1 %.

ten skal være selskapsspesifikk, og den også vil avhenge av

Kun tre av selskapene hadde en diskonteringsrente på 10 %

den enkelte leide eiendelen.

eller mer. Det var også store variasjoner mellom ulike sektorer, slik figur 10 under viser.
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Diskonteringsrente
Figur 10 | Diskonteringsrente per sektor på Oslo Børs
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Den sektoren som utmerket seg med størst avvik var Egen-

diskonteringsrenten ble opplyst. Tabell 9 oppsummerer

kapitalbevis, som omfatter sparebanker. Dette er ikke

hvordan selskapene valgte å opplyse om diskonteringsren-

oppsiktsvekkende, gitt at denne bransjen finansieres i et

tene. Mens 57 % av selskapene opplyste om den vektede

annet marked enn resten, og har en annen risikoprofil.

gjennomsnittlige diskonteringsrenten de benyttet, opplyste

Finans-sektoren for øvrig hadde det nest største avviket.

35 % om intervallet for diskonteringsrenter. Enkelte av disse

Hovedårsaken til at avviket ikke var like stort som for sektoren

oppga også intervaller per geografisk område, datterselskap

Egenkapitalbevis, er at også blant annet investeringsselska-

eller lignende.

per som Aker, og banker som utelukkende gir forbrukslån
og dermed har en annen risikoprofil, er plassert i sektoren

Åtte prosent av selskapene opplyste ikke om diskonterings-

Finans. De største avvikene i motsatt retning ble observert i

rente. For selskapene i denne gruppen hadde IFRS 16, med

sektorene Energi og Materialer.

noen få unntak, kun marginale effekter målt som økning i
totalkapitalen. Det er derfor rimelig å anta at det lå en

Antall selskaper

Andel

Vektet gjennomsnittlig
diskonteringsrente

105

57 %

Intervall for diskonteringsrenter

65

35 %

Diskonteringsrente ikke oppgitt

14

8%

Tabell 9 | Format for opplysninger om diskonteringsrente

vesentlighetsvurdering bak beslutningen om å ikke opplyse
om diskonteringsrenten for flertallet av disse.
I sin årsrapport for 2019 opplyste Belships om eiendelsspesifikke diskonteringsrenter for alle sine leide skip, jf. figur 11
på neste side. I tillegg opplyste selskapet om den vektede
gjennomsnittlige diskonteringsrenten. Som figuren viser,

IFRS 16 krever ikke at selskaper gir opplysninger om diskon-

opplyste Belships i tillegg om forfall for de enkelte leieav-

teringsrenten. Unntaket er den vektede gjennomsnittlige

talene samt tidspunkt og nåverdi for kjøpsopsjonene for de

lånerenten benyttet på tidspunktet for førstegangsanven-

enkelte skipene. Dette detaljnivået for opplysninger er ikke

delse av standarden, altså 1. januar 2019 for nesten samtlige

påkrevd, men kan gi regnskapsbrukere nyttig innsikt i vurde-

selskaper i utvalget. Det er store variasjoner i hvordan

ringene om de enkelte eiendelene.
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purchase options from year 5 and onwards.
In October 2017, Lighthouse Navigation took
delivery of SKYWALKER (2015). The ship is leased on time
charter for a period of 3 years.
BELNIPPON was delivered in January 2018. The
ship is leased on time charter for a period of 8 years with
purchase options from year 4 and onwards.

T/C HIRE EXPENSES

T/C hire expenses of USD 49.3m relates to chartering
activity in our subsidiary Lighthouse Navigation. Expenses
comprise short-term hire of tonnage and services from
other shipowners.

SPECIFICATION OF LEASE AGREEMENTS

Lease liabilities

Built year

Ownership

Lease
maturity

Purchase
option

Discount
rate

Net present
value
of lease
payments

2019
2018
2016
2015
2015

Bareboat
T/C
Bareboat
Bareboat
T/C

2026
2025
2026
2025
2020

2023-2026
2022-2025
2021-2031
2018-2027
N/A

5.57%
6.63%
6.62%
5.88%
5,25%

13 444
15 195
13 384
13 941
1 334

Net present
value
of purchase
option

Current

Non-current

11 425
N/A
5 854
5 436
N/A

1 030
2 144
1 251
1 062
1 334

23 839
13 051
17 987
18 316
-

Ships
BELRAY
BELNIPPON
BELISLAND
BELFOREST
SKYWALKER
Total
G Rships
IEG SE AFOOD

57 298

22 A
715
73
192
N N U A L 6R 821
EPORT 2
0 19

Other
Office

N/A

Lease 2021-2023

N/A

6.00%

N/A

N/A

Total other

494

454

494

454

Figur 11 | Utdrag fra Belships årsrapport for 2019
PAYMENT SCHEDULE

NOT E 11 L E A SE S

Lease payments

2020

2021

2022

2023

2024

Subsequent

Total

12 297

10 798

10 431

10 372

10 376

49 947

104 221

*) The figures do not include lease payments related to newbuilds scheduled for delivery in 2020 and 2021.

Figur 12 | Utdrag fra Akva Groups årsrapport for 2019

THE9GROUP
A LESSEE
NOTE
BANKAS
DEPOSITS

incremental
borrowing rate applied when recognizing the lease
NOTE 10 RELATED
PARTIES
liability for leases previously classified as operating leases under
The Group has several lease arrangements. Prior to IFRS 16, the
IAS
17, at Management
initial application
of provided
IFRS 16 at 1 January 2019.
had
both
financial
leases according
to IAS 17 recognized
TheGroup
Group’s
bank
balance
amounted
to USD 44 643
Theon
subsidiary
Belships
AS has
theUSD
statement
addition
to operating leases
(2018:
32 034)of
at financial
year end.position,
Restrictedincash
amounted
accounting services to Sonata AS, which is owned by the
Ettofåtall
selskaperthe
ga"other
opplysninger
om
leieforpliktelsens
sensiTretten
prosent av selskapene ga en form for sensitivitetsoppCURRENCY
recognized
operating
expenses"
as the leaseboard
cost member
USD
169 (109)inrelated
to employees
withholding
tax.
Sverre J. Tidemand and his family. Fees
The
leases
are(Dec
recognized
in10).
the
respective
Group
companies om
incurred.
As
of
1
January
2019,
the
Group
applied
IFRS
16
using
tivitet for endringer i diskonteringsrenten. Figur 12 overamounted
viser to
lysninger.
Alle
selskaper
som
ga
kvantitative
opplysninger
USD 30 in 2019
2018: USD
Fees
are
in local market
currencies,
and
translatedservices.
to the Groups presentation
the modified retrospective approach. Please refer to Note in
26line
for with prevailing
rate for
comparable
et utdrag fra Akva Groups årsrapport for 2019, hvor selskapet
effekten av å utøve, eller ikke utøve, opsjonselementer, har
currency
at the balance
sheet date.
further information on the impact of the initial application ofThis
IFRS
agreement
was terminated
1 July 2019.
oppga
blittwere
vurdert
Finanstilsynets
forventning om å vise
16.hvilken effekt en endring i diskonteringsrenten på 0,5No loans
issuedåoroppfylle
security provided
with
PRACTICAL
EXPEDIENTS
APPLIEDparties.
respect to the
company’s shareholders
or associated
prosentpoeng ville hatt på leieforpliktelsen.
sensitivitetsanalyser.
The Group leases smaller office equipment, such as coffee
Leases previously classified as finance leases under IAS 17
machines with contract terms of 1-3 years. The Group has elected
Prior to 1 January 2019, the Group classified finance leases
to selskapene
apply the practical
expedient
of low-value
some
of
according to IAS 17
as opsjonselementer
property, plant & equipment. The carrying
Få opplysninger
om
Av
som ga
opplysninger
som assets
angitt,for
har
de fleste
these leases. Leases that have a present value as new lower than
amount of the right-of-use asset and the lease liability at 1 January
Ved vurderingen av leieperioden krever IFRS 16 at selskapene
oppgitt
effekten
på leieforpliktelsen
perThe
31.Group
desember
USD 5 000,
are considered
low value leases.
has alsoav å
2019 was determined to be the carrying amount of the lease asset
applied
the practical
expedient for short-term
Short på
term
ikke and
barelease
ser hen
til den
avtalte
utøve
samtlige
forlengelsesopsjoner.
Etleases.
eksempel
enis slik
liability
at the
date if (minimums)leieperioden,
initial application of IFRS 16. men
The
defined as a lease term of 12 month or less at the commencement
BELSHIPS
Annual
Report 2019
42 leases
relate
to
barges,
cage
installations,
plant,
machinery
and
også vurderer forlengelses- og oppsigelsesopsjoner. Stantilnærming finnes i Grieg Seafoods årsrapport for 2019, som
date. For low-value leases and short-term leases, the Group does
other equipment. The lease term for equipment of this kind is
darden
presiserer
at opplysninger
omgive
slike
opsjoner
i enkelte
vist
figur 13 under.
noti recognize
lease liabilities or right-of-use assets. The leases
normally
7-8 years.
The Group must
written
notification
if it
are
instead
expensed
when they incur.
wishes
to
terminate
these
agreements.
tilfeller kan være nødvendige.
EXTENSION OPTIONS
Some of the Group's agreements have extension options which
may by exercised during the last period of the lease term. The
Group assesses at the commencement whether it is reasonably
certain to exercise the renewal right. The Group's potential future
lease payments not included in the lease liabilities related to
extension options is NOK 235 million at 31 December 2019.

Leases previously classified as operating leases under IAS 17

Group Kontroll
leases offices,
docks, berths,
vessels,
etc. withrapporterms
I sinThe
rapport
av noterte
foretaks
finansielle
of 5–10 years. The Group also leases various well-boat services,
tering
i 2019 påpekte Finanstilsynet «(…) at det forventes
as well as contracts for delousing and cleaning of nets. The term

foretaksspesifikke
konkrete
opplysninger
omcontracts
effekter
av
of the contracts isog
2–5
years, whereof
some of the
have
extension options.og
Onanvendelsen
transition to IFRS
at 1 January
the
implementeringen
av 16
IFRS
16, og 2019,
i tillegg
Group recognized right-of-use assets (ROU assets) corresponding

hvilke
er benyttet.
også
omfatte
to forutsetninger
the present value som
of lease
liabilities atDette
a totalskal
amount
of NOK
319
million onvurderinger
leases previously
classified
as operating
leasesterm»)
under
foretakenes
knyttet
til leieperiode
(«lease
IAS 17. Equity effect of the transitioning was NOK 0. The right-of-4
og tilhørende
sensitivitetsopplysninger om dette estimatet.»
use asset is classified as property, plant and equipment.

The incremental borrowing rates applied to the lease liabilities
Forventningen
om sensitivitetsopplysninger er interessant
at the date of initial recognition are in the interval of 3.1% - 4.1%

Figur 13 | Utdrag fra Grieg Seafoods årsrapport for 2019

VARIABLE LEASE PAYMENTS
In addition to the lease liabilities, the Group is committed to pay
variable payments for some of the leases. The variable lease
payments
are expensed
as incurred,
not considered
material for
En
alternativ
tilnærming
finnes and
i Adevintas
årsrapport
for the Group.

2019, se figur 14 på neste side. Her fremgår tidshorisonten

fordifor
IFRS
16 ikke
eksplisitte
dette.
Formodentbuildings
andhar
properties
and krav
2.8% om
- 4.1%
for other
assets.

for de potensielle leiebetalingene, i tillegg til at effekten av å

Please
refer to notebasert
26 for uttalelsen
information på
on en
theforståelse
weighted average
lig har
Finanstilsynet
av det

utøve forlengelsesopsjoner og å ikke utøve oppsigelsesopsjo-

mer generelle kravet i IAS 1.

ner er presentert adskilt fra hverandre.

4

Finanstilsynet, 2019. Kontroll av noterte foretaks finansielle rapportering i 2019
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The future lease payments for these non-cancellable lease periods are:
Within one year

0.1

Between one and five years

22.7

More than five years

23.6

Total

46.4

Set out below are the potential future lease payments relating to periods following the exercise date of extension and termination
options that are not included in the lease term:
Between one
and five years

More than
five years

Total

Extension options expected not to be exercised

2.6

21.6

24.2

Termination options expected to be exercised

9.9

9.0

18.9

12.5

30.6

43.1

Total
Figur
14 | Utdrag
fra Adevintas
årsrapport
for are
2019
Expenses
related
to short-term
leases
expected to remain insignificant in 2020.

Begge
disse eksemplene viser hvordan selskaper kan gi regnPresisjonen i denne størrelsen er imidlertid noe usikker, siden
Subleases
Adevinta has signed
a sublease
for part of the London
which will
start
in 2020 and
following
for the
skapsbrukere
relevante
tilleggsopplysninger
om office,
hvordan
flere
selskaper
var provide
mindrethe
tydelige
påincome
hva som
faktisk innright-of-use
asset:
forventede fremtidige valg om utøvelse av opsjoner vil påvirke
går i nøkkeltallet. Ved tvil har vi i denne undersøkelsen lagt
selskapets kontantstrømmer.
Andelen som ga denne typen informasjon var som nevnt
Within one year
begrenset. For mange kan effektene av slike opsjoner være
Between
oneog
anddermed
two years
relativt
små,
er opplysninger om dem utelatt av

SPT UK
til grunn at leieforpliktelsen ikke inngår i netto rentebærende
London

gjeld. Finanstilsynet har tidligere dokumentert at praksis
er
office

varierende når det gjelder definering og forklaring av APM0.3
er6.
1.3

Total
vesentlighetshensyn.
For andre kan det ha vært vanskelig å

1.6tatt
Det kan være flere årsaker til at leieforpliktelsen ikke ble

utvikle et hensiktsmessig format for slike opplysninger. Og i

med i beregningen av netto rentebærende gjeld. Enkelte sel-

skaper oppga for eksempel å ha lånebetingelser som er basert
noen
tilfeller
kan forretningsmessige
hensyn
påvirke
viljen til
Note
31: Events
after the balance
sheet
date
Digital
services
på netto rentebærende gjeld, og med et slikt bakteppe kan det
å gi
denne
typen tax
«hva hvis-informasjon». Ingen av de to siste
In 2019, some European countries have approved their own digital services tax (DST) legislations, applicable from 2020:
være forvirrende for regnskapsbrukere å benytte én definiforklaringene har tung faglig forankring.
sjon av APM-et i omtalen av lånevilkår og en annen definisjon
• For Italy, the DST will levy a 3% tax over certain digital services and will be effective from January 2020 for groups with worldwide
Netto
rentebærende
gjeld
uten
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Management
is
analysing
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get vårt var det 47 % av selskapene som brukte dette APM-et
selskaper som utelukkende bruker leieavtaler av driftsmesimpact on Adevinta of the DST draft bill.
i sine årsrapporter.
sige årsaker, og ikke som en alternativ finansiering, kan det
også fremstå unaturlig å sidestille leieforpliktelser og annen
Det er ingen allment anerkjent definisjon av netto rente-

rentebærende gjeld. Og enkelte mener fortsatt at fremtidige

bærende gjeld, hverken innenfor IFRS eller i annet regelverk.

leiebetalinger knytter seg til gjensidig uoppfylte forpliktelser,

Derfor gis nøkkeltallet ulikt innhold på tvers av selskaper, og

og således ikke hører hjemme sammen med gjeld sånn som

hvilke poster som inngår på både gjelds- og eiendelssiden vari-

det begrepet oppfattes utenfor regnskapet.

erer. Før IFRS 16 var leieforpliktelser generelt mindre aktuelle
ettersom de primært var knyttet til finansielle leieavtaler, som

På den andre siden er det også gode argumenter for at leie-

var langt mindre utbredt enn operasjonelle avtaler. For mange

forpliktelsen bør anses å være en del av netto rentebærende

oppstod således en ny problemstilling ved implementeringen

gjeld. Regnskapsførte leieforpliktelser oppfyller det regn-

av IFRS 16, ved at det ble aktuelt å innarbeide nye leieforplik-

skapsmessige gjeldsbegrepet, som for øvrig også omfatter

telser i netto rentebærende gjeld.

annen og mer tradisjonell rentebærende gjeld. Det faktum
at leieforpliktelser renteberegnes for regnskapsformål tilsier

Av de 90 selskapene som benyttet netto rentebærende gjeld

ytterligere likhetstrekk med annen rentebærende gjeld.

var det kun 39 % som oppga å ha inkludert leieforpliktelsen.

5 Kvifte, Steinar Sars, Alvar Aellig Strandvold og Ragnhild Bergan Grimstad, 2019. APM-er i og utenfor regnskapet. Magma, 01 2019.
6 Finanstilsynet, 2018. Kontroll av noterte foretaks etterlevelse av retningslinjer for alternative resultatmål.
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Inntektsføring
over tid
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Leveringsforpliktelser er et sentralt konsept i IFRS 15. Blant annet skal selgers inntektsføring korrespondere med oppfyllelsen av leveringsforpliktelsene overfor
kunden. For hver leveringsforpliktelse må selger derfor vurdere om den oppfylles
over tid, eller om den først oppfylles på et bestemt tidspunkt, for eksempel ved levering eller ferdigstillelse.
For å kunne inntektsføre over tid må ett av følgende vilkår være oppfylt:
• kunden mottar og forbruker samtidig fordelene ved selskapets ytelser etter
hvert som selskapet oppfyller forpliktelsen,
• selskapets ytelse skaper eller forbedrer en eiendel (f.eks. arbeid under utføring)
som kunden kontrollerer etter hvert som eiendelen skapes eller forbedres, eller
• selskapets ytelse skaper ikke en eiendel med en alternativ bruk for selskapet og
selskapet har en håndhevbar rett til betaling for ytelser som er utført til dato
Dersom ett eller flere av disse vilkårene er oppfylt og selskapet skal inntektsføre over
tid, må det vurderes hvordan fremdriften i overføringen av kontrollen over varen
eller tjenesten kan måles. Selskapet skal kun innregne inntekter over tid dersom det
i rimelig grad kan måle oppfyllelsen av leveringsforpliktelsen. I standarden skilles det
mellom to hovedgrupper av fremdriftsmål, nemlig utdata- og inndatametoder. Mens
inndatametoder er basert på eksempelvis mengden medgåtte materialer, påløpte
arbeidstimer og lignende, er utdatametoder basert på eksempelvis resultatmål som
er nådd, tid som har gått og produserte enheter. Fremdriftsmålenes betydning for
inntektsføringen ble tydeliggjort i IFRS 15 sammenlignet med tidligere regnskapsstandarder, og kunne for mange innebære en potensiell praksisendring.
Fremdriftsmål

Antall selskaper

Andel

Inndata

23

27 %

Utdata

40

48 %

Begge

10

12 %

Ikke oppgitt

11

13 %

Tabell 10 | Valg av metode for fremdriftsmåling
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Sektorspesifikke fremdriftsmål

mert driver innenfor shipping, supply, seismikk og lignende,

Av selskapene oppga 42 % at de inntektsfører en eller flere

og 6 selskaper har typiske periodiske abonnementsinntekter.

av inntektsstrømmene sine over tid. Fordelingen blant de for-

De øvrige brukte enten milepæler eller annen teknisk metode

skjellige metodene disse selskapene valgte er vist i tabell 10 på

for å vurdere ferdigstillelsen, eller andre metoder.

forrige side. Blant selskapene som oppga at de resultatførte
en eller flere av inntektsstrømmene sine over tid, brukte 48

Drøyt halvparten så mange, 27 % av selskapene, brukte kun

% utelukkende utdatametoder. Av disse 40 selskapene brukte

inndatametoder. Av de selskapene som brukte inndatametoder

34 tid som fremdriftsmål, hvorav 28 selskaper grovt oppsum-

og har oppgitt fremdriftsmål, brukte alle konsulentselska-
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per påløpte arbeidstimer, mens alle produksjonsbedrifter og

Ovenstående viser stor variasjon i selskapenes valg av frem-

entreprenører brukte påløpte kostnader som fremdriftsmål.

driftsmål. Samtidig var det klare mønstre innad i sektorer, blant

Tolv prosent av selskapene brukte både inndata- og utdatame-

annet innen shipping og offshore, hvor samtlige selskaper bru-

toder, avhengig av typen prosjekt eller inntektsstrøm. Av disse

ker outputmetoder med påløpt tid som fremdriftsmål. Et like

ti selskapene er åtte i Industri-sektoren på Oslo Børs, mens de

tydelig mønster ble observert blant typiske produksjons- og

siste to er i Energi- og IT-sektorene. De siste tretten prosen-

entreprenørbedrifter, hvor samtlige brukte inputmetoder med

tene oppga at de inntektsførte over tid, men anga ikke hvilket

påløpte kostnader som fremdriftsmål.

fremdriftsmål som lå til grunn for denne inntektsføringen.
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Regnskaps
oppstillinger
og noter
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I høringsutkastet General Presentation and Disclosure er det foreslått gjennomgripende endringer i oppbyggingen av resultatoppstillingen. Blant annet er kategoriene
inndelt på en lignende måte som vi kjenner fra kontantstrømoppstillingen. I tillegg
er det foreslått nye regler for presentasjonen av resultatandeler fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter (egenkapitalmetodeinvesteringer). Det
er også foreslått at driftsresultat før og etter eventuell resultatandel fra integrerte
egenkapitalmetodeinvesteringer skal gis.
Blant selskapene i undersøkelsen inkluderte 168, eller 88 %, driftsresultat eller lignende som delsum i resultatoppstillingen. Om vi trekker ut selskaper i Finans-sektoren
var andelen 91 %. I forbindelse med utarbeidelsen av høringsutkastet gjennomførte
IASB en kartlegging av praksis blant 100 store selskaper på tvers av 26 jurisdiksjoner
og tolv bransjer7. I denne kartleggingen fant IASB at 63 av selskapene benyttet driftsresultat eller lignende som delsum i resultatoppstillingen. Bruk av driftsresultat som
delsum blant selskapene på Oslo Børs er altså vesentlig mer vanlig. Dersom høringsutkastets forslag blir vedtatt, vil derfor denne endringen ha relativt liten effekt på
norske selskaper, særlig sammenlignet med IASBs referansegruppe. Selv om et overveldende flertall av selskapene benyttet driftsresultat, er det kun 59 % som benytter
det som et APM utenfor regnskapet.

Forvent endringer i resultatoppstillingspraksis
Førtifem prosent av selskapene presenterte resultatandel fra egenkapitalmetode
investeringer i resultatoppstillingen sin. Av disse valgte 38 % å presentere
resultatandelen under finansposter, mens de resterende 62 % presenterte resultatandelen som en driftspost. Av de 55 selskapene i IASBs kartlegging som presenterte
resultatandel fra egenkapitalmetodeinvesteringer, presenterte 39 det etter delsummen driftsresultat (EBIT). Det tilsier en andel på 71 %. Kun 16 selskaper, det vil si
29 %, presenterte resultatandeler før driftsresultat (EBIT). Praksis blant de norske
selskapene var dermed omtrent speilvendt fra det IASB fant i sin referansegruppe.
Dersom høringsutkastets forslag blir vedtatt, må mange selskaper, også på Oslo
Børs, endre resultatoppstillingen. En del av dem som i 2019-regnskapet la til grunn
at resultatandelen var driftsrelatert, vil måtte endre fordi investeringen ikke oppfyller definisjonen av integrerte investeringer i høringsutkastet. Mange vil også måtte
endre fordi presentasjon av resultatandeler etter finansposter ikke vil være tillatt
etter IASBs forslag.

7

IASB, 2019. Basis for Conclusions on Exposure Draft General Presentation and Disclosures, Appendix —
Analysis of Current Practice
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Utbytte i kontantstrømoppstillingen —
presentasjonsforskjeller

Det var kun 50 selskaper som viste mottatt utbytte i kontant-

IAS 7 Oppstillinger over kontantstrømmer gir selskapene

som finansieringsaktivitet, 18 (36 %) av selskapene mottatt

flere valgmuligheter når det gjelder klassifisering i kontant-

utbytte som driftsaktivitet og 31 (62 %) mottatt utbytte som

strømoppstillingen. For eksempel kan betalte renter enten

investeringsaktivitet. Dersom høringsutkastet vedtas i sin

klassifiseres som en driftsaktivitet eller finansieringsaktivi-

nåværende form, vil en betydelig andel av selskapene der-

tet, betalt utbytte klassifiseres som finansieringsaktivitet eller

med måtte endre sin praksis. Observasjonene våre samsvarer

driftsaktivitet, og mottatt utbytte klassifiseres som driftsakti-

godt med funnene fra IASBs kartlegging, hvor 46 % og 54 %

vitet eller investeringsaktivitet.

presenterte mottatt utbytte som henholdsvis driftsaktivi-

strømoppstillingen. Av disse viste ett selskap mottatt utbytte

tet og investeringsaktivitet. Antallet selskaper som mottok
I høringsutkastet er valgmulighetene foreslått fjernet for

utbytte fremstår ved første øyekast som lavt, men det er i den

ikke-finansielle selskaper. IASBs formål med endringene er å

sammenheng viktig å ha i mente at konserninterne utbytter

øke sammenlignbarheten mellom ulike selskaper og bransjer.

elimineres i konsernregnskapet.

Som tabell 11 under viser var presentasjonen av betalte renter

114 av selskapene i utvalget viste betalt utbytte på en egen

jevnt fordelt mellom driftsaktivitet og finansieringsaktivitet

linje i kontantstrømoppstillingen. To av disse viste betalt

etter gjeldende praksis. 181 av selskapene i utvalget hadde

utbytte som driftsaktivitet, mens de øvrige 112, eller 98 %,

betalte renter som en separat post i kontantstrømoppstil-

viste betalt utbytte som en finansieringsaktivitet. Virkningen

lingen, og de øvrige hadde enten ingen eller kun ubetydelig

av dette punktet i IASBs høringsforslag blir dermed marginalt

gjeldsfinansiering. IASB fant i sin kartlegging at 59 % av sel-

for selskapene på Oslo Børs. Dette samsvarer meget godt med

skapene presenterte betalte renter som driftsaktivitet, 34 %

funnene i IASBs kartlegging, hvor tre selskaper viste betalt

som finansieringsaktivitet og 7 % hadde en uklar klassifise-

utbytte som driftsaktivitet, mens 89 viste det som finansier-

ring. Praksis blant selskapene på Oslo Børs avvek dermed noe

ingsaktivitet.

fra IASBs referansegruppe. Dersom forslaget blir vedtatt, vil
uansett nesten halvparten av selskapene måtte endre klassifiseringen i kontantstrømoppstillingen.

Post

Dagens regler — IAS 1

Foreslåtte regler

Dagens praksis

Betalte renter

Drift eller finansiering

Finansiering

49 % drift
51 % finansiering

Mottatt utbytte

Drift eller investering

Investering

36 % drift
62 % investering
2 % finansiering

Betalt utbytte

Drift eller finansiering

Finansiering

2 % drift
98 % finansiering

Tabell 11 | Presentasjon av renter og utbytte i kontantstrømoppstillingen
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Regnskapsstruktur
og innhold
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I praksisundersøkelsen for 2013 kartla vi omfanget av både årsrapporter, konsernregnskap og selskapsregnskap. Tabell 12 under oppsummerer endringene siden den
gang.

Årsrapporten og regnskapene vokser
Gjennomsnittlig antall sider i årsrapportene økte med 18 sider (18 %), fra 99 til 117
i løpet av de seks årene. Mens årsrapporten med færrest antall sider har holdt seg
relativt stabil i perioden, er det særlig de største selskapenes årsrapporter som har
vokst, illustrert ved at rapporten med høyest antall sider økte med over 50 %, fra 220
til 348 sider.
Konsernregnskapene har i snitt vokst 11 % i samme periode, mens selskapsregnskapene har vokst med 7 %. Den mest opplagte årsaken til at regnskapene har vokst i
perioden er at både IFRS 15, IFRS 9 og IFRS 16 har trådt i kraft i mellomperioden, og
det er rimelig å anta at disse standardene hver for seg og sammen har bidratt til mer
omfattende noteopplysninger.
Veksten i årsrapportene var betydelig høyere enn veksten i regnskapene, og
utviklingen i regnskapsomfanget forklarer i underkant av en tredjedel av utviklingen
i årsrapportomfanget. En årsak til at årsrapportene økte raskere i omfang er trolig retningslinjene for APM-er som trådte i kraft i 2016, og som krever at selskaper
redegjør for og gir opplysninger om sin bruk av APM-er8. Samtidig har bærekraftsrapportering fått betydelig mer oppmerksomhet fra regnskapsbrukere. En annen
trolig forklaring er derfor at flere selskaper utarbeidet bærekraftsrapporter og ga
mer utfyllende opplysninger om bærekraftstemaer, blant annet som følge av at det
har blitt pliktig for alle selskaper å redegjøre for samfunnsansvar i tråd med regnskapslovens krav.
2013

2019

Færrest

Gjennomsnitt

Flest

Færrest

Gjennomsnitt

Flest

Endring
gjennomsnitt

Sider i årsrapporten

34

99

220

38

117

348

18 %

Sider i
konsernregnskapet

10

45

96

12

50

130

Sider i
selskapsregnskapet

5

15

36

6

16

33

9

30

50

Noter i
konsernregnskapet

11 %
7%

Tabell 12 | Antall sider og noter i årsrapportene for 2013 og 2019

8

ESMA, 2015. Guidelines on Alternative Performance Measures.
Praksisundersøkelsen 2020 | 35

Det var en betydelig variasjon i antall noter. Intervallet strakk

IFRS er mindre populært blant de store selskapene på Oslo

seg mellom 9 og 50 noter, med et gjennomsnitt på 30. En

Børs enn blant de mindre. Dette er isolert sett et noe overras-

slik variasjon er ikke unaturlig, tatt i betraktning at utvalget

kende funn.

spenner fra relativt enkle bioteknologiselskaper, som kun driver forskning, til store multinasjonale konglomerater. Men

At IFRS i selskapsregnskapet blir mer vanlig blant børsnoterte

variasjonen illustrerer trolig ikke bare forskjeller i omfang av

selskaper kan blant annet skyldes at ikrafttredelsen av IFRS

virksomhet og kompleksitet og dermed behov for tilleggsopp-

9, IFRS 15 og IFRS 16 har medført større avvik mellom IFRS

lysninger, men også ulike notestrukturer.

og GRS. Dermed har det blitt mer krevende å omarbeide selskapsregnskap etter GRS til IFRS for konsernregnskapsformål.

Selskapsregnskapet — GRS mest utbredt, men IFRS
vokser

Tid mellom balansedato og signering

Børsnoterte selskaper kan velge mellom å utarbeide selskaps-

Utarbeidelsen av årsregnskapet kan være en krevende pro-

regnskapet i henhold til full IFRS, forenklet IFRS eller god

sess for mange selskaper. Tidsrommet mellom balansedagen

regnskapsskikk (GRS) (valgadgangen gjelder ikke for selska-

og signering av årsregnskapene kan gi en indikasjon på hvor

per som ikke er konsern).

omfattende prosessen faktisk er. I tabell 13 under oppsummeres høyeste og laveste antall dager mellom de to tidspunktene

Som figur 15 under viser har antallet selskaper som anvendte

samt gjennomsnittet for 2013 og 2019.

forenklet IFRS holdt seg relativt stabilt fra 2013 til 2019, med
en marginal økning fra 15 % til 16 %. Til gjengjeld vokste ande-

Det er påfallende liten endring i gjennomsnittlig antall dager

len selskaper som benyttet IFRS i selskapsregnskapene noe

mellom balansedato og signering — det observeres en økning

mer, fra 31 % til 40 %, over seksårsperioden. Tilsvarende falt

på 5 % fra 2013 til 2019. En interessant observasjon er imid-

andelen som anvendte GRS fra 53 % til 45 %. I 2009 var ande-

lertid at langt flere selskaper brøt med den ordinære fristen

len selskaper som benyttet GRS i selskapsregnskapet så høy

for regnskapsavleggelse (30. april) i 2019 enn i 2013. Årsaken

som 63 %. Dermed ser man en gradvis utbytting av GRS til for-

er imidlertid neppe strukturell, men snarere direkte knyttet til

del for IFRS i løpet av de siste ti årene.

den særskilte situasjonen våren 2020 med Covid-19-utbruddet og dets omfattende konsekvenser.

Det er imidlertid interessant å sammenligne denne utviklingen
med den som ble observert i Praksisundersøkelsen 2019. Den

Figur 16 på neste side illustrerer forskjellen mellom de to

undersøkelsen begrenset utvalget til selskapene i OBX-indek-

årene på en god måte. Mens perioden med flest regnskapsav-

sen. Kun 15 % og 18 % av selskapene brukte henholdsvis full

leggelser i 2013 var rundt midten av mars, ble et høyt antall

og forenklet IFRS, mens de øvrige 67 % benyttet GRS. Basert

av 2019-regnskapene avlagt tett opp mot den ordinære fris-

på denne sammenligningen taler mye for at full og forenklet

ten 30. april.

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2009

2013
IFRS

GRS

2019
Forenklet IFRS

Figur 15 | Valg av regnskapsspråk i selskapsregnskapene for 2009, 2013 og 2019

2013

Antall dager

2019

Færrest

Gjennomsnitt

Flest

Færrest

Gjennomsnitt

Flest

Endring gjennomsnitt

36

84

120

30

88

136

5%

Tabell 13 | Antall dager mellom balansedato og signering i 2013 og 2019
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91–100
dager
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2019

Figur 16 | Fordeling av selskaper basert på antall dager mellom balansedato og signering i 2013 og 2019

MENTS

Omtale av klima og miljø i årsregnskapene

ningskrav i IFRS11. Anderson trekker frem flere områder hvor

2019 ble året hvor bærekraft for alvor kom på agendaen for

det kan være aktuelt med opplysninger om miljømessige

de fleste investorer og næringslivsaktører. På tross av få kon-

forhold innenfor finansregnskapet. Blant disse er nedskriv-

krete krav til opplysninger om bærekraft og miljø har det vært

ningsvurderinger av ikke-finansielle eiendeler, blant annet

økende fokus på opplysninger om tematikken.

som følge av redusert etterspørsel, endringer i eiendelers forventede levetid, endringer i virkelig-verdi-måling og endringer

CTUAL
LOWS

EY publiserte i 2018 en rapport om investorers holdninger
9

1,387
188
399
-

-6,229
6,405
2,150

272

213

645

166

91

42

76

48

18

4

399

-

-

-

-

frem at risiko knyttet til klimaendringer ville få så mange som

Til tross for ovenstående er det få eksempler på at slike opp-

48 % av de spurte investorene til å utelukke investeringer i et

lysninger gis i årsregnskapet. Og hvis det gis er det som oftest

selskap,
- mot 8 % i en
- tilsvarende- undersøkelse- fra 2017. Ytter-

i omtalen av finansiell risiko. Et eksempel på dette finnes i Bor-

187 Annual Financial Statements Orkla Group

ligere
til klimaendringer
ville- få
-3,27844 % svarte
-2,951at risiko knyttet
-

3,339
3,064 investeringen,
2 mot 71 % i- 2017. Total sett
dem
til å revurdere
NOTE 27 CURRENT LIABILITIES
774
402
695
184
95
betyr
dette
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Figur 17 | Utdrag fra Borregaards årsrapport for 2019
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In the table below, Borregaard presents a partial analysis of the
sensitivity of financial instruments, where the isolated effect
of each type of risk on the income statement and on equity is

regaards årsregnskap for 2019, se figur 17 under.
NOTE 28 CAPITAL MANAGEMENT AND FUNDING
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for shareholders through a combination of dividends and an increase in the share price.

Med unntak av ovenstående og et par andre eksempler er det

When allocating capital for acquisitions and other investments, a rate of required return on
capital
is applied, adjusted
for project-specific
Capitalselskapene
usage and allocation
subjectBørs
to
lite samsvar
mellom
praksis risk.
blant
på are
Oslo
formalised authorisation limits, and decision processes at applicable levels. External borrowing is
og tolkningene
IFRS-kravene
redegjort
for
over.
I den
centralised
at the parent av
company
level, and capitalsom
needs in
subsidiaries are
mainly
covered
by
internal
or equity.
The capital structure
subsidiaries
adapted gjøres
to commercial
as well
as
grad loans,
det gis
opplysninger
omofklima
ogis miljø
dette
i all
legal and tax considerations. The short-term liquidity of Group companies is managed at Group
hovedsak
utenfor
finansregnskapet,
enten are
i provided
separate
level
through cash
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subjectbæreto a
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02

kraftsrapporter eller andre steder i årsrapporten.

Orkla has no official credit rating, but actively monitors quantitative and qualitative measures
which affect the creditworthiness of the Group. The target is to ensure that interest bearing
liabilities do not exceed 2.5 x EBITDA over time. Orkla has targeted a reduction in working
capital, in percent of turnover, of 3 percentage points during a three-year period, and through
2019 the working capital was reduced by 1.1 percentage point. There were no other changes in
Orkla’s approach and objectives regarding capital management during 2019.
S

SUSTAINABILITY

03

04

Focus on responsible business operations and effective management of sustainability-related
risk is an integral part of the Group’s investment assessments. Orkla’s sustainability goals
necessitate investments in product development and process improvements, and in some
cases the desire to acquire a new business. Sustainability-related investments are assessed on
the basis of Orkla’s criteria for return on investment and risk management.
Figur 18 | Utdrag fra Orklas årsrapport for 2019

05
Note 28 cont.
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Avsluttende
betraktninger
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Første kvartal 2020 var for de aller fleste selskapene den første perioden hvor
Covid-19 påvirket regnskapene. Samtidig som nesten alle omtalte pandemien i
delårsrapportene var effektene relativt beskjedne og opplysningene til dels overordnede og preget av stor usikkerhet. Det kan forventes at både effektene og omtalen
blir mer omfattende i de kommende rapporteringsperiodene.
Presentasjonspraksis for bruksretteiendeler og leieforpliktelser var varierende, og
det samme gjelder praksis for tilleggsopplysninger om leieavtaler. Fremdriftsmålene
for inntektsføring av kundekontrakter var i stor grad bransjebestemt, og variasjonen
var stor på tvers av bransjer.
Praksisundersøkelsen illustrerer at IASBs høringsutkast General Presentation and
Disclosure vil medføre store praksisendringer hvis forslaget blir vedtatt.
Både konsern- og selskapsregnskapene har vokst betydelig de siste årene, men det
er ikke en konsekvens av at klima og miljø får mer oppmerksomhet i regnskapene.
Informasjon om disse sentrale teamene gis utenfor regnskapet
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Vedlegg 1 | Selskaper i utvalget
Oslo Børs
Hovedindeks

Selskap

Sektor (Oslo Børs)

Oslo Børs
Hovedindeks

Equinor

Energi

Ja

Europris

Forbruksvarer

Ja

Fjord1

Industri

Ja

Fjordkraft Holding

Forsyning

Ja

Funcom

Kommunikasjon

Selskap

Sektor (Oslo Børs)

ABG Sundal Collier Holding

Finans

Adevinta

Kommunikasjon

Aega

Forsyning

AF Gruppen

Industri

Akastor

Energi

Aker

Finans

Ja

Gaming Innovation Group

Forbruksvarer

Ja

Aker BP

Energi

Ja

GC Rieber Shipping

Industri

Aker Solutions

Energi

Ja

Gjensidige Forsikring

Finans

Ja

AKVA Group

Industri

Grieg Seafood

Konsumvarer

Ja

American Shipping Company

Industri

Gyldendal

Forbruksvarer

Aqua Bio Technology

Materialer

Hafnia Limited

Energi

AqualisBraemar

Energi

Havila Shipping

Energi

Arcus

Konsumvarer

Helgeland Sparebank

Egenkapitalbevis

Arendals Fossekompani

Industri

Hexagon Composites

Industri

Asetek

IT

Ja

Hiddn Solutions

IT

Atea

IT

Ja

Hofseth BioCare

Helsevern

Atlantic Petroleum

Energi

Hunter Group

Energi

Aurskog Sparebank

Egenkapitalbevis

Höegh LNG Holdings

Energi

Austevoll Seafood

Konsumvarer

Høland og Setskog Sparebank

Egenkapitalbevis

Avance Gas Holding

Energi

Ice Group

Kommunikasjon

IDEX Biometrics

IT

Awilco Drilling

Energi

Awilco LNG

Energi

Axactor

Finans

Ja

Ja

Incus Investor

Materialer

Ja

Infront

FInans

B2Holding

Finans

Ja

Insr Insurance Group

FInans

Bakkafrost

Konsumvarer

Ja

Itera

IT

Jæren Sparebank

Egenkapitalbevis

Kid

Forbruksvarer

Kitron

IT

Belships

Industri

BerGenBio

Helsevern

Biotec Pharmacon

Helsevern

Ja

Ja

Ja

Ja

Bonheur

Industri

Klaveness Combination Carriers

Industri

Borgestad

Materialer

Komplett Bank

FInans

Materialer

Kongsberg Automotive

Forbruksvarer

Ja
Ja

Borregaard

Ja

Bouvet

IT

Ja

Kongsberg Gruppen

Industri

BW LPG

Energi

Ja

Kværner

Energi

BW Offshore Limited

Energi

Lerøy Seafood Group

Konsumvarer

Byggma

Industri

Magnora

Energi

Carasent

Helsevern

Magseis Fairfield

Energi

ContextVision

Helsevern

Crayon Group Holding

IT

Data Respons

IT

DNB

Finans

Medistim

Helsevern

Ja

Melhus Sparebank

Egenkapitalbevis

Mowi

Konsumvarer

Ja

Ja

MPC Container Ships

Industri

Ja

Ja

Multiconsult

Industri

DNO

Energi

DOF

Energi

Napatech

IT

EAM Solar

Forsyning

NattoPharma

Konsumvarer

Eidesvik Offshore

Energi

Navamedic

Helsevern

Electromagnetic Geoservices

Energi

Nekkar

Industri

Materialer

NEL

Industri

NEXT Biometrics Group

IT

NORBIT

IT

Nordic Mining

Materialer

Element
Elkem

Materialer

Endúr

Energi

Entra

Eiendom
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Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Selskap

Sektor (Oslo Børs)

Oslo Børs
Hovedindeks

Selskap

Sektor (Oslo Børs)

Oslo Børs
Hovedindeks

Nordic Nanovector

Helsevern

Ja

Schibsted ser. A

Kommunikasjon

Ja

Nordic Semiconductor

IT

Ja

SeaBird Exploration

Energi

Norsk Hydro

Materialer

Ja

Self Storage Group

Industri

Norske Skog

Materialer

Selvaag Bolig

Eiendom

North Energy

Energi

Siem Offshore

Energi

Norway Royal Salmon

Konsumvarer

Skue Sparebank

Egenkapitalbevis

Norwegian Energy Company

Energi

Sogn Sparebank

Egenkapitalbevis

Norwegian Finans Holding

Finans

Solon Eiendom

Eiendom

Norwegian Property

Eiendom

Solstad Offshore

Energi

NRC Group

Industri

SpareBank 1 BV

Egenkapitalbevis

NTS

Industri

SpareBank 1 Nord-Norge

Egenkapitalbevis

Observe Medical

Helsevern

SpareBank 1 Nordvest

Egenkapitalbevis

Ocean Yield

Energi

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Egenkapitalbevis

Oceanteam

Energi

SpareBank 1 SMN

Egenkapitalbevis

Odfjell Drilling

Energi

SpareBank 1 SR-Bank

Finans

Odfjell ser. A

Industri

SpareBank 1 Østfold Akershus

Egenkapitalbevis

OKEA

Energi

SpareBank 1 Østlandet

Egenkapitalbevis

Okeanis Eco Tankers

Energi

Sparebanken Møre

Egenkapitalbevis

Olav Thon Eiendomsselskap

Eiendom

Ja

Sparebanken Sør

Egenkapitalbevis

Ja

Ja

Orkla

Konsumvarer

Sparebanken Telemark

Egenkapitalbevis

Otello Corporation

Kommunikasjon

Sparebanken Vest

Egenkapitalbevis

Panoro Energy

Energi

Sparebanken Øst

Egenkapitalbevis

Pareto Bank

Finans

Storebrand

Finans

PCI Biotech Holding

Helsevern

Storm Real Estate

Eiendom

Petrolia

Energi

StrongPoint

IT

PetroNor E&P Limited

Energi

Subsea 7

Energi

Targovax

Helsevern

Team Tankers International

Industri

Techstep

IT

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

PGS

Energi

Philly Shipyard

Industri

Photocure

Helsevern

Pioneer Property Group

Eiendom

Telenor

Kommunikasjon

Ja

Polarcus

Energi

TGS-NOPEC Geophysical Company

Energi

Ja

Polaris Media

Kommunikasjon

Thin Film Electronics

IT

poLight

IT

TietoEVRY

IT

Ja

Prosafe

Energi

Tomra Systems

Industri

Ja

Protector Forsikring

Finans

Totens Sparebank

Egenkapitalbevis

Q-Free

IT

Treasure

Industri

Questerre Energy Corporation

Energi

Ultimovacs

Helsevern

RAK Petroleum

Energi

Veidekke

Industri

Reach Subsea

Energi

Vistin Pharma

Helsevern

REC Silicon

IT

Voss Veksel- og Landmandsbank

Finans

RomReal

Eiendom

Vow

Industri

S.D. Standard Drilling

Energi

Wallenius Wilhelmsen

Industri

Saga Tankers

Finans

Webstep

IT

SalMar

Konsumvarer

Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A

Industri

Salmones Camanchaca

Konsumvarer

Wilson

Industri

Sandnes Sparebank

Egenkapitalbevis

XXL

Forbruksvarer

Ja

SAS AB

Industri

Yara International

Materialer

Ja

SATS

Forbruksvarer

Zalaris

Industri

Sbanken

Finans

Scatec Solar

Forsyning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Vedlegg 2 | Selskaper per sektor på Oslo Børs
Sektor
Kommunikasjon
Finans
Forsyning

Antall
7
17
4

Industri

31

Energi

45

Materialer

10

Konsumvarer

11

IT

21

Egenkapitalbevis

21

Helsevern

14

Eiendom

8

Forbruksvarer

7
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