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▪ IFRS er prinsippbasert – i liten grad detaljregulering av ulike transaksjoner og arrangementer 
(skjønnsutøvelse)

▪ IFRS krever verdimåling (usikre estimater innarbeidet i regnskapet)

▪ Eksempler på skjønnsutøvelse som påvirker regnskapet:

▪ Konsolidering – de facto control, aksjonæravtaler, etc

▪ Inntektsføring – over tid (etter hvert som inntekten genereres), eller på et bestemt tidspunkt (når prosjektet er 
ferdigstilt)

▪ Nedskrivninger

▪ Leieavtaler – balanseføring (leieavtaler) eller ikke (tjenesteleveranser)

▪ Pensjon

▪ Relevante resultatmål, f eks justere driftsresultater 
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Hvorfor er skjønn relevant for regnskap?



▪ Det er opplysningskrav for bruk av skjønn og estimater 

▪ Ledelsen skal opplyse særskilt om skjønnsutøvelse gjort ved anvendelse av regnskapsprinsipper når skjønnet har 
betydelig innvirkning på regnskapsførte beløp

▪ Ledelsen skal opplyse særskilt om usikkerhet i estimater når det er betydelig risiko for at estimatene vil endres 
med vesentlig utslag i balanseførte beløp i løpet av det neste året
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Hvorfor er skjønn relevant for regnskap?
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Store tall (og stor oppmerksomhet) for Equinors nedskrivninger

Kilde: DN, NRK, Aftenposten



▪ I Q3 19 regnskapet skrev Equinor ned eiendeler for 2,8 milliarder dollar 

▪ 2,2 onshore USA

▪ 0,3 offshore USA 

▪ 0,3 for nedstrømseiendeler

▪ Nedskrivningene medførte at IFRS EBIT var negativ i kvartalet

▪ Nedskrivningene tilsvarte ca 2/3 av EBITDA
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Case: Equinor og nedskrivning i Q3



▪ Oljeprisforutsetning tatt ned 1-2 dollar per fat for hele kurven

▪ Europeisk gassprisforutsetning tatt ned med 0,7-3,1/mmbtu (=ca 4-20 dollar per fat oljeekvivalent)

▪ Amerikansk gassprisforutsetning tatt ned med 0,5-1,0/mmbtu (=ca 3-6 dollar per fat oljeekvivalent)
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Triggeren for nedskrivningene var lavere prisforutsetninger

Equinors prisforutsetninger for nedskrivningstest:
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Hvordan var fremtidsprisene for olje på slutten av Q3 19?

Equinors forutsetninger:

▪ 2019: USD 65/fat

▪ 2025: USD 77/fat

▪ 2030: USD 80/fat

→ dvs omtrent USD 20/fat 
høyere (~35%) enn 
observerte fremtidspriser i 
2025 (nominelt).

Brent-olje fremtidspriser per 30 september 2019:

Antall måneder
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Hvordan var fremtidsprisene for gass på slutten av Q3 19?

* NBP = gasspris i Storbritannia, mest relevante gasspris for norsk sokkel

Equinor’s forutsetninger:

▪ 2019: USD 4.9/mmbtu

▪ 2025: USD 7.0/mmbtu

▪ 2030: USD 7.0/mmbtu

▪ → dvs omtrent USD 
1/mmbtu høyere (~16-
17%) enn observerte 
fremtidspriser i 2025 
(nominelt).

NBP* gass fremtidspriser per 30 september 2019:

Antall måneder
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Hvordan var fremtidsprisene for gass på slutten av Q3 19?

* Henry Hub = mest relevante gasspris i USA

Equinor’s forutsetninger:

▪ 2019: USD 2.6mmbtu

▪ 2025: USD 3.1/mmbtu

▪ 2030: USD 3.6/mmbtu

▪ → dvs omtrent USD 
1/mmbtu høyere (~20%) 
enn observerte 
fremtidspriser i 2025 
(nominelt).

Henry Hub* gass fremtidspriser per 30 september 2019:

Antall måneder



▪ Primært: Hva er forventningsrett energipriser? Noen temaer:

▪ klima- og energiutfordringer 

▪ teknologiske skift og digitalisering

▪ globalisering og geopolitikk

▪ demografi med befolkningsvekst

▪ befolkningsaldring, urbanisering og immigrasjonsbølger

▪ ekstraordinært ekspansiv pengepolitikk
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Brukerutfordringer 



▪ Primært: Hva er forventningsrett energipriser? Noen temaer:

▪ klima- og energiutfordringer 

▪ teknologiske skift og digitalisering

▪ globalisering og geopolitikk

▪ demografi med befolkningsvekst

▪ befolkningsaldring, urbanisering og immigrasjonsbølger

▪ ekstraordinært ekspansiv pengepolitikk

▪ Sekundært: Hvor sensitiv er en nedskrivningstest for forutsetningene? 

▪ Krav for å gi dette i årsrapporter, ikke i kvartalsrapporter
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Brukerutfordringer 
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IEAs oljeprisforventninger varierer fra 60 til 120 dollar

Kilde: WEO 2019

IEAs oljeprisforventninger fra World Energy Outlook 2019:



Fremtidspriser….? Eller prognoser…? 
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Hva er rett? 

→ Sannsynligvis ikke noe fasitsvar



▪ Verdsettelse er ingen eksakt vitenskap 
og som regnskapsbruker har man ikke 
nok informasjon til å gjøre presise 
vurderinger.

▪ En enkelt «top down» vurderinger viser 
i Equinors tilfelle at bruk av spotpriser 
på slutten av Q3 (Brent: 61/bbl og 
Henry Hub 2.3/mmbtu) ville økt 
nedskrivningene med omtrent 4,5-5,0 
milliarder dollar. 

▪ Det tilsvarer 12-14 kroner i bokførte 
verdier per Equinor-aksje. 

▪ Per årsslutt 2019 var bokført verdi per 
aksje 113 kroner.
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Hva ville nedskrivningene vært ved bruk av spot-pris*?

* Brent: 61/bbl og Henry Hub 2.3/mmbtu. Kilde: SB1 Markets



Fra Equinors årsrapport 2018:

▪ “If a decline in commodity price forecasts over 
the lifetime of the assets were 20%, considered 
to represent a reasonably possible change, the 
impairment amount to be recognised could 
illustratively be in the region of USD 8 billion 
before tax effects.”
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Hva sier Equinor om sensitiviteter?



▪ Stort utfallsrom for regnskapsmessige skjønnsvurderinger. Hva er et forventningrett estimat?

▪ Store tall for Equinors nedskrivninger

▪ Bruk av spot-priser ville redusert bokført verdi av Equinors egenkapital med 12-14 kroner per aksje 
(sammenlignet med 113 kroner bokført verdi per aksje)
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Oppsummering
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