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Delårsrapport som offentliggjøres for første, tredje og fjerde kvartal, bør avlegges i samsvar med IAS 34 
eller tilsvarende regnskapsstandarder for selskaper som rapporterer etter andre anerkjente 
regnskapsprinsipper tilsvarende IFRS. Alternativt anbefales det at selskapet offentligjør en noe forenklet 
delårsrapport som inneholder blant annet følgende: 

▪ Resultatoppstilling 

▪ Balanseoppstilling 

▪ Kontantstrømoppstilling 

▪ Noteinformasjon som vurderes som viktig for å bedømme selskapets stilling og resultat 

▪ Omtale av utvikling og resultat i perioden 
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Oslo Børs inntar hybridrapporter i IR-anbefalingen

Kilde: Oslo Børs IR-anbefaling 2019



«Vi sparer ca 40 timer i administrasjonen 
på å ikke lage styrerapporten. Samtidig 
bruker styret tiden på andre oppgaver 
enn å flikke på kommaer». 

IR- og kommunikasjonsdirektør 
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Eierne ønsker kvartalsrapportering

Kilde: NFF-undersøkelse om kvartalsrapportering før regelendringene
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“Støtter du forslaget om å avskaffe krav til kvartalsrapportering?”
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Oslo Børs

Antall selskaper uten kvartalsrapportering

Oslo Axess
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Kilde: Årsrapportundersøkelsen 2019 fra PWC
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Oslo Børs

Antall selskaper med forenklet kvartalsrapportering

Oslo Axess

Kilde: Årsrapportundersøkelsen 2019 fra PWC
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Eksempler på selskaper med hybridrapportering



▪ Ingen kvartalsrapport fra 
styret

▪ Full regnskapsgjennomgang i 
presentasjonsmateriellet

▪ Omfattende 
tilleggsinformasjon i 
presentasjonsmateriellet

▪ Xls-fil med all 
regnskapsinformasjon

▪ Offentlig presentasjon med 
Q&A

▪ Ingen noter
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Eksempel: Hybridrapport fra Aker Solutions ASA

Ingen BOD
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Eksempel på IMS: Q3 2019 fra Treasure ASA



▪ Eventuelle konsekvenser av Oslo Børs´ IR-anbefaling vil vise seg ifm Q1 2020-
rapporteringen

▪ Økningen i den alternative kvartalsrapporteringen synes å ha flatet ut

▪ Kvartalsrapportering er fremdeles den foretrukne rapporteringsformen for over 85 
prosent av de børsnoterte selskapene

▪ De aller fleste alternative rapporteringene erstatter IAS 34-rapporteringen med en 
form for hybridrapport

▪ Hybridformatet og innholdet i rapporteringen varierer stort. Det har ikke etablert seg 
en egen standard

▪ KFI mener at fordelene med kvartalsrapportering er betydelige og anbefaler 
rapportering etter IAS 34
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Oppsummering: Kvartalsrapporteringen står støtt
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