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Rapporter og initiativ (1)
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Rapporter og initiativ (2)



Selskap År Hovedfunn

1 2018 Manglende avstemminger og forklaringer

2 2018
Manglende avstemminger og forklaringer, satte spørsmålstegn ved et APM hvor gjentagende 

(«recurring») kostnader som påløper hver periode ble justert ut

3 og 4 2018
Finanstilsynet presiserte at retningslinjene for APM-er også gjelder i tilfeller hvor et APM er 

utbredt i bransjen foretaket opererer i, blant annet manglet forklaring og avstemming

5 2018
Manglet avstemminger, definisjoner og forklaringer, samt at et APM ble vektlagt på bekostning 

av regnskapstall

6 2019
Forklaringer og sammenligningstall manglet, om APM-er er presentert på segmentnivå må de 

også avstemmes på dette nivået, noe de ikke var

7 2019 Manglende forklaringer og definisjoner, inkonsistente benevnelser av samme APM

8 2019
Ingen forklaring eller avstemming, mangelfulle referanser til separat APM-dokument og 

definisjoner

9 og 10 2019 Retningslinjene for APM-er gjelder også børsmeldinger, manglende referanser

11 2019 Ingen forklaring eller avstemming, mangelfulle definisjoner, inkonsistent benevning
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Finanstilsynets kontroll av APM-bruk
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Ikke bare «compliance»….. (1)

* Gjennomsnitt av Equinor, Eni, BP, Total, Shell, Repsol, Chevron, Exxon og Conoco
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Ikke bare «compliance»….. (2)
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Hva gjør standardsetter? 
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Nytt resultatregnskap
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EBITDA = driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer –
«lost opportunity»? 
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Kun ledelsesdefinerte resultatmål i regnskapet



“Uvanlige inntekter og kostnader” skal opplyses om

▪ Slutt på “spesielle”, “eksepsjonelle” og “andre” 
poster i regnskapsoppstillingene? 
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Valgalternativer foreslås tatt bort
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Aker Solutions – definisjoner av APM i presentasjon og 
avstemming

Restruktureringskostnader er det vesentligste
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Guiding tilknyttet underliggende EBITDA margin

Fra Q4 2019 presentasjon:

Fra Q2 2019 presentasjon:

Jeg ser i halvårsrapport, og 

der står ‘’IFRS 16’’ nevnt

42 ganger
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Finner som nr. 28 av 42, men det er bare halvsårstall…
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Svaret er i Q2 presentasjonen, for der er Q2 tall
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Subsea 7 guider på adjusted EBITDA (fra Q3 2019)

Her var en nyttig

kommentar på samme siden
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Men hva er definisjon på ‘adjusted EBITDA?’

Dette er ikke avstemming av ‘spesielle poster’ slik som i Aker Solutions:



▪ Adjusted EBITDA and Adjusted EBITDA margin Adjusted earnings before interest, 
taxation, depreciation and amortisation (‘Adjusted EBITDA’) is a non-IFRS measure that 
represents net income before additional specific items that are considered to impact the 
comparison of the Group’s performance either period-on-period or with other 
businesses. The Group defines Adjusted EBITDA as net income adjusted to exclude 
depreciation costs, amortisation of prepaid mobilisation expenses and amortisation of 
intangible assets, impairment charges or impairment reversals, finance income, 
remeasurement gains and losses on business combinations, other gains and losses 
(including foreign exchange gains and losses, gains on disposal of subsidiaries, 
gains and losses resulting from remeasurement of contingent consideration, gains 
on distributions and bargain purchase gains on business combinations), finance 
costs and taxation. Adjusted EBITDA margin is defined as Adjusted EBITDA divided by 
revenue, expressed as a percentage.
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Definisjon justert EBITDA med utg pkt i IFRS tall
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