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FIGURLISTE

TABELLISTE 



verdifall på eiendeler.

1.1 Bakgrunn

Verdifall på eiendeler 



verdifall på eiendeler. 

Hvilke utfordringer ligger i fastsettelse av diskonteringsrente innenfor IAS 36 og hvordan 

påvirker standarden verdirelevansen for investorer? 

Forskningsspørsmål 1: Hvordan endres verdileveransen for regnskapsinformasjon i 

en nedgangsperiode? 

Forskningsspørsmål 2: Hvilke utfordringer ligger i fastsettelse av diskonteringsrente 

innenfor IAS 36, og hvordan endrer valg av diskonteringsrente seg i en 

nedgangsperiode?





2.1 Bransjebeskrivelse  

et selskap som leverer olje- og 

gassrelaterte produkter og/eller tjenester til oppstrøms olje- og gassindustri



Figur 1 Globale innkjøp offshore av oljeselskaper per segment Kilde: Rystad Energy (2016)



2.2 Regnskapet som informasjonskilde 



Figur 2 Hvordan regnskapsinformasjon brukes i verdsettelse (Kilde: Penman 2013:87)





2.3 Forskning på kapitalmarkeder og regnskapsmessig informasjon





regnskapsmessig resultat, regnskapsmessig egenkapital verdirelevans i 

krisetider



Tabell 1Verdirelevans av regnskapsinformasjon i perioden 1965 2004. Gjerde et al (2011); Beisland (2012)

egen oversettelse





2.4 Rammeverket 

.



Financial Accounting Standards Board)

International Accounting Standards Board)



meeting today`s 

financial challenges. Impairment reporting: improving stakeholder confidence. 

2.5 Reglene for nedskrivning under IFRS 

Verdifall på eiendeler



Tabell 2 Hva inkluderer IAS 36 (Kilde: Agdesteen 2015)



minst



Tabell 3 Indikatorer på verdifall



måling av 

virkelig verdi 



beste estimat.







2.6 Diskonteringsrenten etter IAS 36 Verdifall på eiendeler 



markedets oppfatning 









3.1 Design 

3.2 Utvalg og datainnsamling 



.»

Tabell 4 Oversikt over innhentede observasjoner



3.3 Undersøkelsesmetode 

Figur 3 Illustrasjon av den avhengige og uavhengige variabelen



3.4 Økonometriske utfordringer  







3.4 Undersøkelsens kvalitet 









spesifisering av variabler

Tabell 5 Spesifisering av variabler



4.1 Verdirelevans 

Tabell 6 Deskriptiv statistikk PRIS

Tabell 7 Deskriptiv statistikk EPS



Tabell 8 Deskriptiv statistikk BVPS

Tabellene ovenfor gir en årlig oversikt over gjennomsnitt, standardavvik, 
min og maks observasjoner for henholdsvis resultat per aksje(EPS), bokført egenkapital per 
aksje (EQP) og pris per aksje. Tabellene ovenfor gir i tillegg informasjon om antall 
observasjoner for hvert år som er innhentet. I den nederste linjen kan en se 
gjennomsnittverdiene for hele perioden.



Tabell 9 Pearson korrelasjonskoeffisienter

Stjerne (*) angir at korrelasjonskoeffisientene er signifikante på 1% nivå 

Tabell 10 Person korrelasjonskoeffisienter med 2014, 2015 og 2016 utelatt

Stjerne (*) angir at korrelasjonskoeffisientene er signifikante på 1% nivå



Prisregresjon 

Tabell 11 Prisregresjon

Tabell 11 er en oversikt over verdirelevansen regnskapsmessig resultat 

per aksje og bokført egenkapital per aksje har for aksjeprisen. En(*), to(**) og tre(***) 

stjerner representerer signifikansnivåene på hhv. 10%, 5% og 1%. 





Tabell 12 Endring i verdirelevans over tid

Responskoeffisientverdiene for til henholdsvis  og  når 
disse testes mot en trendvariabel(TID). Når verdien > 0 har  vært økende over tid, ved 
verdier < 0 er den marginale forklaringskraften redusert. 

Endring i verdirelevans over tid

bokført

endring over tid. 



Figur 4 Endring i verdirelevans over tid

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Tabell 13 Paneldatamodell  for årene 2007-2016 

En (*), to (**) og tre (***) stjerner representerer signifikansnivåene på 

hhv. 10%, 5% og 1% 

Tabell 14 Utviklingen i prisregresjon år 2013 2016

Endringene fra år til år for variablene i tabell 11.



4.2 Diskonteringsrenten  



Figur 5 Utviklingen i oljeprisen de siste 5 år: https://bors.e24.no/#!/instrument/C:PBROUSDBR%5CSP.IDCENE

Figur 6 Selskapenes P/B forhold 31.12.tt



Tabell 15 Endringer i EK, Pris og Eiendeler

: Den prosentvise endringen fra 31.12 et år til neste for henholdsvis bokført 
egenkapital per aksje og aksjeprisen 

Gjennomsnittlig diskonteringsrente 



Figur 7: Gjennomsnittlig diskonteringsrente

endring av diskonteringsrente 

Figur 8: Endring av diskonteringsrente – Vist i prosentpoeng

GJENNOMSNITTELIG
DISKONTERINGSRENTE

ENDRING AV
DISKONTERINGSRENTE:

PROSENTPOENG



Endring av diskonteringsrente 

Nedskrivningsvurderinger etter IAS 36 



markedets 



Tabell 16 Odfjell Drilling WACC kalkulasjon Kilde: Finanstilsynet (2016d)

4.3 Verdirelevans innenfor IAS 36 verdifall på eiendeler.



bare



Hvilke utfordringer ligger i fastsettelse av diskonteringsrente innenfor IAS 36 og hvordan 

påvirker dette verdileveransen til investorer? 

verdifall på eiendeler 





An Emperical Evaluation of Accounting Income numbers

Relative valuation roles of equity book

value and net income as a function of financial health

The Relevance of the Value  

Relevance Literature for Financial Accounting Standard Setting: Another View

The information content of annual earnings announcements

Perspectives on Recent Capital Market Research

A Review of the Value Relevance Literature.

Verdileveransen til norsk regnskapsinformasjon.

The value relevance of accounting information during the global 

 financial crisis: Evidence from Norway

Use of R2 in accounting research: measuring changes in 

 value relevance over the last four decades

The valuation accuracy of the price-earnings and price-

 book  benchmark valuation methods. 

The Impact of IFRS 

 Adoption on the value relevance of book value and earnings

Changes in the value-relevance of earnings and

 book values over the past forty years. 



 The Effects of the Asian Crisis, Corporate 

 Governance and Accounting System on the Valuation of Book Value and Earnings

Value relevance of accounting data and financial crisis in Europe: an 

 empirical analysis. 

Industry cost of equity. 

Have financial statements lost their relevance? 

The Value Relevance of Financial Reporting 

 in Norway 1965–2004

The Value Relevance of Accounting Information 

 during a Financial Crisis: Thailand and the 1997 Decline in the Value of the Baht

The value relevance of accounting information around 

 the 1997 Asian financial crisis—the case of South Korea Asia-Pacific

Principles of Econometrics

Hvordan gjennomføre undersøkelser?:innføring i 

 samfunnsvitenskapelig metode

Forskningsmetode for økonomisk- 

 administrative fag

Verdivurdering - Teoretiske modeller og praktiske teknikker 

 for å verdsette selskaper, :

The Impact of IFRS on the value relevance of accounting information: 

 Evidence from Turkish Firms. 

Capital Markets research in accounting

Har regnskapsskandalene svekket regnskapet som informasjonskilde?



Konseptuelle rammeverk for regnskap. 

On the Usefullness of Earnings and Earnings Research: Lessons and 

 Directions from Two Decades of Empirical Research

Impairment – a commercial perspective

 upheaval and valuation: Empirical 

 evidence from the international oil and gas industry. 

Finansregnskapet: i teori og praksis. 

Earnings, Book Values, and Dividens in Equity Valuation 

Financial Statement Analysis and security valuation. 5th edition.

Hva menes med regnskapskvalitet?

Using Econometrics: A Practical Guide. 

En praktisk veiledning Nedskrivninger etter IAS 36 

:

ccounting for asset impairment: a test for  

IFRS compliance across Europe. 

Goodwill impairment test according to IFRS in the 

 United Kingdom. 



Meeting today’s fi nancial challenges Impairment reporting: 

 improving Stakeholder confidence 

Undervurderer regnskapsprodusentene betydningen av 

 årsregnskapsrapporteringen? 

Nedskriving - en av mange utfordringer i tider med økonomisk uro 

Company valuation methods: The most common errors in valuation 

 https://is.vsfs.cz/el/6410/leto2014/N_OP/um/Fernandez_2013_Company_Valuation_

 Methods_SSRN-id274973.pdf 

Enkelte Regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 

 2013: https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/rundskriv/2013/enkelte-

 regnskapsmessige-forhold-basert-pa-regnskapskontrollen-i-2013/

Pressemelding: Kontroll av finansiell rapportering – Statoil ASA 

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/brev/2017/kontroll-av-finansiell-

 rapportering/ 

Nedskrivningsvurderinger etter IAS 36



Nedskrivninger i 2015?

Betenkelige nedskrivninger 

Oljebremsen har blåst bort verdier for over 100 milliarder kroner

The effects of scale differences on inferences in accounting research: 

 Coefficient estimates, tests of incremental association and relative value relevance

 Basert på praksis; Gis det tilstrekkelig noteinformasjon om  

 nedskrivninger under IFRS? Med fokus på selskap innenfor oljeservicebransjen. 

Dyreste børs på nesten ti år. 

Norske offshorerederier – skaper verdier lokalt, vinner globalt. 

https://www.rederi.no/DownloadFile/?file=742

Uttalelse om finansiell informasjon. 

Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper 

Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper 
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