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De seneste månedene har ana-
lytikere, forvaltere og investorer 
brukt hundrevis av timer på å 
analysere kvartalsrapporter. En 
trend er at stadig flere selskaper 
benytter justerte regnskapstall 
for å forklare den underliggende 
verdiskapingen. 

Børsnoterte selskaper plikter å 
legge frem tall i tråd med interna-
sjonal regnskapsstandard, IFRS, 
men mange presenterer i tillegg 
justerte tall som ofte vies mer 
oppmerksomhet.

Equinor brukte blant annet or-
det «adjusted» (justert, red.anm.) 
236 ganger i sin kvartalsrapport.

First-forvalter Thomas 
Nielsen har sammenlignet 
justerte tall mot faktiske 
regnskapstall og resultatene 
er slående.

– Equinor er ikke det eneste 
selskapet som hyppig justerer 
tallene sine. Halvparten av de 
66 selskapene som inngår i Oslo 
Børs’ hovedindeks gjorde ulike 
justeringer i sine regnskapstall i 
andre kvartal. Ikke overraskende 
var de justerte tallene i 73 prosent 
av tilfellene bedre enn de rappor-
terte, sier han.

Driftsresultat før av- og ned-
skrivninger (EBITDA), drifts-
resultat (EBIT) og inntjening pr. 
aksje (EPS) er de vanligste tallene 
å justere.

– Populært blir justerte tall i fi-
nansmarkedet kalt «earnings be-
fore costs» eller «earnings before 
all the bad stuff». Men heldigvis 
er det ikke umulig å finne den fak-
tiske underliggende inntjeningen 
og verdiskapingen.

– Begynn bakerst
Forvalteren mener den over-
drevne bruken av justeringer og 
alternative prestasjonsindikato-
rer (APM’er), som EBITDA, like-
for-like vekst eller ordrereserve, 
kan villede investorer.

– En gang leste jeg at det vik-
tigste du skal høre etter er hva 
ledelsen ikke prøver å fortelle 
deg. Et godt råd kan være å be-
gynne bakerst når du skal lese 
regnskapsrapporten, da kommer 
virkeligheten ofte raskere til syne, 
sier han.

Nielsen mener at for mange sel-
skaper benytter seg av muligheten 
til justere for restruktureringer og 
kostnadsprogrammer, gjennom 
«non-recurring item», som betyr 
engangseffekter på norsk.

– Jeg mistenker at mange sel-

skaper tar i for mye for senere å 
kunne tilbakeføre noe av avset-
ningene slik at det underliggende 
resultatet ser bedre ut. Selska-
pene lykkes overraskende ofte å 
manipulere finansmarkedet på 
denne måten. Avsetninger burde 
selvsagt periodiseres over tid. 
Bøter for prissamarbeid er en 
kostnad for å ha jukset og tjent 
for mye tidligere, og bør selvsagt 
også periodiseres. Det samme 
prinsippet gjelder nedskrivning 
av tidligere aktiverte kostnader 
sier han.

Totalt uvesentlig
Nielsen forvalter First Nordisk 
Eiendom, hvor selskapenes ver-
diskaping hovedsaklig kommer 
gjennom kontantstrøm og ver-
diendringer. Ifølge IFRS skal 
eiendom føres til virkelig verdi 
og dermed kommer verdijuste-
ringer som en regnskapspost 
hvert kvartal.

– Selv om verdiendringene sik-
kert ofte er reelle, blir det litt som 
å spørre din egen mor hvor god 
du er og bør behandles litt ut i fra 
troverdigheten et slikt svar har, 
sier han.

Mange selskaper foretar 
også justeringer for aksjeba-
sert lønn, som ifølge forval-
teren er en totalt uvesentlig 
justering.

– Selv om denne regnskapspos-
ten er volatil og avhengig av beve-
gelser i aksjekurs er alternativet 
for å beholde eller tiltrekke seg 
ansatte med en høyere lønn. Der-
for er aksjebasert lønn en relevant 
kostnad, sier han.

– Justeringer for dårlig vær 
og annen uflaks faller selvsagt 
helt igjennom, men kan ofte 

være god humor.

Følg kontantstrømmen
First-forvalterens beste råd er 
å følge grundig med på kontant-
strømmen, som er vanskeligere 

å manipulere.
– Det er vanskeligere, men 

ikke umulig å manipulere kon-
tantstrømmen. Noen ganger gjør 
selskaper justeringer også her, for 
eksempel gjennom hvor rentekost-

nader skal føres, så hold tunga rett i 
munnen. Uansett er penger inn og 
ut ofte bedre å se på enn et pyntet 
resultatregnskap. Om kontant-
strømmen er vedvarende svakere 
enn selskapenes justerte inntjening 

FINANSIELL RAPPORTERING

Langer ut mot bruk av justerte regnskapstall
FINANS: 73 prosent av selskapene 
på Oslo Børs som leverte justerte 
regnskapstall i andre kvartal, endret 
tallene i positivt favør.

gOdT jUsTerT: Konsernsjef Eldar 
Sætre i Equinor er glad i å snakke om 
justerte regnskapstall. I andre kvartal 
brukte oljeselskapet «adjusted» 236 
ganger. Foto: NtB ScaNpIx

– Et godt råd kan være å begynne bake rst når du skal lese regnskapsrapporten
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er dette et signal om at justeringe-
ne ikke er relevante og det bør være 
et rødt flagg, sier han, og legger til:

– Det er også viktig å følge 
med på justeringer over tid. 
Hvis alle justeringene går i 

samme retning, ofte i pluss, er 
det grunn til å være mer skep-
tisk enn om de varierer mellom 
minus og pluss.

Nielsen har også analysert 
selskapenes justeringer i før-

ste halvår og sammenlignet 
det med avkastningen det se-
neste året.

– Studien viste at de selska-
pene med best avkastning var de 
som gjorde negative justeringer, 

det vil si rapporterte lavere jus-
terte tall enn faktiske. Kanskje 
de blir belønnet for sin troverdig-
het og manglende behov for unn-
skyldninger og skryt, spør Nielsen 
retorisk.
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Langer ut mot bruk av justerte regnskapstall

– Et godt råd kan være å begynne bake rst når du skal lese regnskapsrapporten

KRITISK: First-forvalter Thomas 
Nielsen mener at en overdreven 
bruk av justeringer og alternative 
prestasjonsindikatorer kan villede 
investorer. FoTo: odiN ForvalTNiNg
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Fortsatt høyt slaktevolum er ho-
vedårsaken, heter det fra megler-
foretaket.

Sjømatanalytiker Tore Tøn-
seth i Sparebank 1 Markets mener 
prisdannelsen i markedet skaper 
en usikkerhet, som fører til lavere 
aksjekurser.

 – Temporært problem
– Forwardkurven er relativt sta-
bil, så vårt syn er at prisfallet er 
et temporært problem, knyttet 
til sterk tilvekst i sjøen i Norge, 
endring i innkjøpsmønsteret i 
EU, sammen med relativt store 
volumer ut av Skottland. I tillegg 
tar det 2-3 måneder før etterspør-
selen blir trigget av lavere priser, 
så det er en totalkombinasjon av 
faktorer som gjør at prisdannel-
sen i markedet blir svak, sier han 
til TDN Direkt.

Gjennomsnittlig laksepris så 
langt i tredje kvartal er 50,4 kro-
ner per kilo.  

På denne tiden av året har ikke 
lakseprisen vært så lav siden 2015.

Bakkafrost faller 4,03 prosent, 
Mowi trekker seg tilbake 3,29 
prosent, Lerøy faller tilbake 3,54 
prosent og Grieg Seafood mister 
1,45 prosent av markedsverdien 
på Oslo Børs mandag.

Lakseprisen 
ned, sjømat-
aksjene i rødt
sjømat: I en oppdatering 
mandag skriver Pareto 
Securities at de forventer 
en laksepris på 43 kroner 
per kilo denne uken, mot 45 
kroner pr. kilo i forrige uke.

Nissans topp-
sjef går av
Bilprodusenten Nissans toppsjef 
Hiroto Saikawa går av etter å ha 
innrømmet å ha fått utbetalt for 
mye i lønn.

Dermed er det japanske sel-
skapets omdømme rammet av et 
nytt potensielt tilbakeslag, etter 
at styreleder og tidligere toppsjef 
Carlos Ghosn ble pågrepet i fjor.

Saikawa opplyste mandag at 
han forlater sin stilling neste uke. 
Bakgrunnen er en gransking av en 
lønnsavtale hvor utbetalingene 
avhang av Nissans aksjekurs.

Selv om Saikawa har innrøm-
met å ha fått for mye penger, un-
derstreker selskapet at det ikke 
har skjedd noe ulovlig.

Ghosn ble pågrepet i fjor, mis-
tenkt for økonomisk kriminalitet. 
Han var da styreleder i Nissan, og 
både styreleder og toppsjef i Re-
nault.

I tillegg var Ghosn også topp-
sjef i Nissan før Saikawa overtok 
ledelsen av selskapet. NTB

Foto: BloomBerg
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