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Stabil og lønnsom vekst  

Multiconsult fortsatte fremgangen i 2014 og ble tildelt mange store og viktige oppdrag gjennom året. Det 
ga vekst i inntektene og god utvikling i lønnsomheten. En solid oppdragsreserve danner grunnlag for videre 
fremgang i 2015. 
 
Konsernets brutto driftsinntekter beløp seg til 2 265,6 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 10,9 prosent 

fra året før. Netto driftsinntekter (fratrukket innkjøp fra underleverandører) økte med 10,2 prosent fra året 

før og endte på 1 986,5 millioner kroner. Veksten i oppdragsmengde førte til økt behov for 

gjennomføringskapasitet. Dette, sammen med effekten av oppkjøp, medførte at bemanningen økte i 2014.  

 

Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 246,5 millioner kroner, 15,7 prosent bedre enn det 

sammenlignbar EBITDA1 for 2013.  Konsernets resultat før skatt beløp seg til 227,6 millioner kroner, mens 

resultat etter skatt endte på 166,7 millioner kroner. 

Rådgivningsmarkedet har vært godt i 2014. Dette gjelder særlig energi og samferdsel. Innen bygg og 

eiendom er det regionale forskjeller, mens det har vært knyttet usikkerhet til utviklingen av olje og gass. 

Industrisektoren har vært noe avventende gjennom året som gikk.  

Kontantstrømmen i 2014 er solid og bærer preg av god drift og vekst, med noe økt kapitalbinding. Konsernet 

har lite rentebærende gjeld og en stor kontantbeholdning. Samlet gjeld ved årsskiftet utgjorde 878,3 

millioner kroner. Netto arbeidskapital utgjorde -54,9 millioner kroner. Soliditeten er god, med en 

egenkapitalandel ved utgangen av 2014 på 32,3 prosent. Styret foreslår et ordinært utbytte til aksjonærene 

på 84 millioner kroner i tråd med selskapets utbyttepolitikk. Dette tilsvarer et utbytte på 32 kroner per aksje. 

 

Oppdragsreserven i morselskapet ved utgangen av 2014 beløp seg til 1 362 millioner kroner og legger et godt 

grunnlag for fortsatt positiv utvikling i 2015. De overordnede markedsutsiktene for 2015 anses å være 

positive, men vil variere noe innenfor de enkelte markedsområder. For olje- og gassektoren ventes lavere 

etterspørsel som følge av lavere oljepris og redusert investeringsaktivitet på norsk sokkel, mens store 

offentlige samferdselsprosjekter ventes å gi betydelige vekstmuligheter innenfor samferdsel og infrastruktur. 

Ved langvarig lavt investeringsnivå i olje- og gassektoren ventes det at myndighetene vil komme til å overføre 

investeringskapasitet til andre sektorer, som samferdsel og infrastruktur. I energisektoren ventes det vekst, 

blant annet som følge av store vedlikeholds- og investeringsbehov i kraftsektoren. Bygg- og 

eiendomsmarkedet vil også i 2015 vise regionale forskjeller, men totalt ventes veksten å være i takt med KPI. 

  

I løpet av 2014 ble det arbeidet  med vurderinger av eiersituasjonen.  I april  konkluderte 

generalforsamlingen  med å be styret og administrasjon om videre utredning av børsalternativet. Den interne 

utredningen forelå høsten 2014. Etter anbefaling fra styret vedtok generalforsamlingen i oktober å sette i 

gang prosessen med sikte på en notering på Oslo Børs i løpet av første halvår 2015. Selskapet arbeider etter 

denne planen og har engasjert rådgivere for prosessen. 

                                                           
 

1
 Sammenlignbar EBITDA for 2013 er uten engangseffekter. I 2013 ble EBITDA påvirket positivt av en engangseffekt 

knyttet til planendring av uførepensjon (48,1 millioner kroner). For 2014 var det ingen slike effekter. 
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Viktige hendelser i 2014  

 Flere store kontrakter vunnet i 2014: Fylkesvei 109 Råbekken – Alvim (SVV Øst), SKL-ringen (Statnett), 

Kamuzu Barrage (Malawi), Neelum Jhelum (Vannkraft i Pakistan) og E18 Tvedestrand – Arendal 

delstrekning 2 (SVV Sør).  

 Mange viktige oppdrag har pågått: Nyhamna Expansion (Kværner, onshore terminal), Campus Ås 

(Statsbygg), Kampflybase (Forsvarsbygg), Follobanen (Jernbaneverket), Mount Coffee (Vannkraft i 

Liberia), Neelum Jhelum (Vannkraft i Pakistan), Prinsensgate 26-Rehabilitering, Hebron (Kværner, 

Offshore Canada) og Kulturbyggene i Bjørvika. Morselskapets 25 største oppdrag utgjorde ca. 30 prosent 

av morselskapets netto driftsinntekter i 2014.  

 Oppkjøp av Multiconsult Polska: Multiconsult styrket sin internasjonale satsning gjennom kjøp av Atkins’ 

polske datterselskap som fikk navnet Multiconsult Polska og ble innlemmet i konsernet fra 15. september 

2014. Selskapet består av 73 rådgivere med spesiell kompetanse innen markedsområdene samferdsel, 

olje og gass og miljø og naturressurser. Virksomheten drives fra Polen og er en integrert del av 

konsernets samlede fagmiljø innen samferdsel og infrastruktur, miljø og naturressurser samt olje og gass.   

 Forberedelser for mulig børsnotering: Generalforsamlingen vedtok 29. oktober 2014 å starte en prosess 

for mulig notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.  

Generelt om virksomheten  

Årsberetningen for Multiconsult-konsernet («Multiconsult» eller «konsernet») omfatter morselskapet 

Multiconsult AS («morselskapet») med datterselskaper i Norge og internasjonalt. 

 

Virksomhet og lokalisering  

Morselskapet Multiconsult AS er et norsk aksjeselskap med hovedkontor på Skøyen i Oslo. De 25 kontorene 

spredd over hele Norge gir en landsdekkende tilstedeværelse. Utenlandsaktivitetene drives dels gjennom 

utenlandske datterselskap, dels via prosjektkontorer og gjennom utenlandske samarbeidspartnere. 

Konsernet hadde ca. 1724 ansatte ved utgangen av 2014, hvorav ca. 100 ansatte i heleide datterselskaper 

utenfor Norge.  

 

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og ingeniørrådgiving. Forretningsidéen er å 

levere flerfaglig rådgivning og prosjektering som skaper verdier for kundene, samfunnet, eierne, 

medarbeiderne og selskapet. Konsernet tilbyr også geotekniske grunnundersøkelser. 

Konsernets hovedaktiviteter er multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, 

verifikasjon og kontroll til kunder i Norge og internasjonalt innenfor følgende sektorer:  

 Bygg og eiendom 

 Industri 

 Olje og gass 

 Energi 

 Samferdsel og infrastruktur 

 Miljø og naturressurser 
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Virksomheten ledes med utgangspunkt i geografisk organisering og bemannes med medarbeidere fra ulike 

deler av konsernet, avhengig av hvilken kompetanse og kapasitet som kreves. Virksomheten er organisert i 

tre geografiske segmenter: 

 Østlandet 

 Øvrige Norge  

 Internasjonalt 

Se nærmere beskrivelse i eget avsnitt om segmentene.  

Inntektsmodell  

Konsernets forretningsmodell er basert på honorarinntekter fra egne medarbeidere. I visse prosjekter kjøpes 

det tjenester fra eksterne konsulenter («underkonsulenter»), eller det forekommer arbeidsfellesskap der 

flere parter går sammen og tilbyr en samlet leveranse. I begge samarbeidsformer er det tydelig ansvarsdeling 

mellom Multiconsult og samarbeidspartneren. Prosjektene kan være av kortere og lengre varighet. 

Langvarige prosjekter kan gå over flere år. Ofte blir prosjektenes omfang og varighet utvidet underveis som 

følge av tilleggsbestillinger.  

 

Strategisk plattform 

Multiconsult har utviklet seg til et komplett multifaglig rådgivnings- og prosjekteringsselskap. Konsernet 

utgjør et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt i sin bransje. I Norge har Multiconsult satset på å 

være tilstede med store multifaglige enheter i de største byene. 

Konsernet har en vekstambisjon med særlig fokus på de tre sektorene olje og gass, samferdsel og 

infrastruktur samt energi.  Disse satsingsområdene er en naturlig konsekvens av konsernets sterke 

kompetansebase og den høye etterspørselen i disse sektorene. 

Strategien som ble besluttet i 2012 er konsentrert om tre hovedmål frem til 2017, uttrykt i «3-2-1-

strategien»: 

 3 står for tredobling av lønnsomhet. Multiconsult skal kontinuerlig arbeide for bedre lønnsomhet og 

dermed tilby mer effektive løsninger for kundene og selskapet selv. 

 2 står for vekst og en dobling av omsetningen i løpet av strategiperioden. Dette skal sikre fornyelse 

og muligheten til å rekruttere nye høykompetente, erfarne og nyutdannede medarbeidere. 

 1 står for lederposisjonen. Multiconsult har et mål om å innta en lederposisjon som den foretrukne, 

mest synlige og mest positivt omtalte rådgiveren i Norge. 

Veksten i omsetning og EBIT fra 2012 til 2014 viser at konsernet er i god utvikling mot målene for 2017. Vi er 

også i god utvikling når det gjelder synlighet og lederposisjon i bransjen. 

Den sterke muliggjøringskulturen i Multiconsult blir ansett som en av de største suksessfaktorene til å nå 

strategimålene. Multiconsult har det som trengs for å lykkes; respekterte fagmiljøer, anerkjente 

fageksperter, stor gjennomføringskapasitet, god anseelse, solid kundegrunnlag og ressurser til å satse. 
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Marked og kunder  

Den generelle markedssituasjonen i 2014 har vært god, men varierende innenfor det enkelte 

markedsområde og de geografiske regionene der Multiconsult har virksomhet.  

Bransjen kjennetegnes av en konsolidering gjennom flere år, der de fem største aktørene i Norge nå står for 

nesten 80 prosent av markedet. 180 mindre aktører representerer de resterende 20 prosent. Det er sterk 

nasjonal konkurranse om oppdragene i Norge, men man ser også en økende tendens til konkurranse fra 

internasjonale aktører, særlig innenfor samferdsel og olje- og gassektoren. 

Rådgivningsmarkedet innenfor energisektoren har vært svært godt, både i Norge og internasjonalt. Innenfor 

bygg- og eiendomssektoren og samferdselssektoren har det vært god og stabil etterspørsel, men med 

regionale forskjeller, særlig i bygg og eiendom. Industrisektoren har vært noe mer avventende gjennom 

2014, men med en positiv utvikling mot slutten av året. Den største usikkerheten var knyttet til utviklingen i 

olje- og gassektoren, som hadde en nedgang i annet halvår, der kostnadskutt og forventninger om reduserte 

investeringer fra de store oljeselskapene, etterfulgt av fallende oljepris, har ført til lavere aktivitet og påvirket 

markedet negativt på kort sikt.  

Den positive markedsutviklingen innenfor energi, samferdsel og infrastruktur, bygg og eiendom forventes å 

fortsette, og drives fram av økte investeringer inn i 2015. Det er også tegn til økt oppdragsaktivitet innenfor 

industrisektoren. Andelen internasjonale prosjekter i morselskapet er stabil og stod for 15 prosent av 

oppdragsreserven ved inngangen til 2015. 

Morselskapets oppdragsreserve ved utgangen av 2014 beløp seg til 1 362 millioner kroner mot 1 160 

millioner kroner på samme tid året før og legger et godt grunnlag for fortsatt positiv utvikling i 2015. 

Multiconsult kjennetegnes av gode, langsiktige kundeforhold. Kundeporteføljen består av omkring 3 700 

kunder. De femten største kundene står for omkring halvparten konsernets årlige bruttoinntekter og 

representerer store og velrennomerte selskaper innenfor samtlige markedsområder. Sju av de ti største 

kundene er solide, statseide virksomheter med forutsigbare investeringsplaner. De største kundene har vært 

Multiconsult-kunder i en årrekke.  

Det gode samarbeidet med kundene er en viktig suksessfaktor. Både før, underveis og i avslutningen av 

oppdragene er det tett dialog mellom Multiconsult og kundene, både for å lære om kundenes forventninger 

og behov, og for å avklare disse.  

Redegjørelse for konsernets årsregnskap 

Dette er det første årsregnskapet for konsernet som er utarbeidet i samsvar med internasjonale 

regnskapsstandarder som er godkjent av EU («International Financial Reporting Standards» eller «IFRS») 

samt norsk regnskapslovgivning. Tidspunktet for overgangen til IFRS er 1. januar 2013, og sammenligningstall 

for 2013 som tidligere er utarbeidet og offentliggjort i samsvar med norske regnskapsstandarder (NGAAP) er 

omarbeidet til IFRS i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet for 2014. De største effektene ved 

overgangen er at pensjonsforpliktelser bokføres til estimert nåverdi, som har redusert egenkapitalen, og at 

utbytte ikke avsettes før det er vedtatt.  

 

Etter styrets oppfatning gir det avlagte resultatregnskap, totalresultat, endring i egenkapital 

kontantstrømoppstilling, balanse og noter tilfredsstillende informasjon om konsernets og morselskapets drift 

og stilling ved årsskiftet.  
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Alle tall i parentes er sammenligningstall for 2013, med mindre annet er angitt spesielt.  

 

Resultatregnskap 

Konsernets brutto driftsinntekter beløp seg til 2 265,6 millioner kroner (2 042,1 millioner kroner). Netto 

driftsinntekter, som er brutto driftsinntekter fratrukket underkonsulenter og utlegg, var 1 986,5 millioner 

kroner (1 802,6 millioner kroner). Økningen i netto driftsinntekter på 10,2 prosent er primært et resultat av 

økt oppdragsmengde. Driftskostnadene før av- og nedskrivninger var 1 740,0 millioner kroner (1 541,5 

millioner kroner). Kostnadsøkningen skyldes i all hovedsak økte lønnskostnader som følge av flere ansatte, 

men også grunnet positiv engangseffekt på lønnskostnadene i 2013 knyttet til endring av pensjonsordning. 

Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte dermed på 246,5 millioner kroner, (261,1 millioner 

kroner). EBITDA før den nevnte engangseffekten i 2013 var 213,0 millioner kroner.   

 

Andel resultat fra investeringer innregnet etter egenkapitalmetoden var 7,0 millioner kroner (3,3 millioner 

kroner). Det største tilknyttede selskapet er LINK Arkitektur AS. Netto finansposter i 2014 utgjorde 8,8 

millioner kroner (5,7 millioner kroner). Finanspostene består primært av renter på bankinnskudd og 

pengemarkedsfond. 

Konsernets resultat før skattekostnad ble 227,6 millioner kroner (229,5 millioner kroner). Konsernets 

årsresultat ble 166,7 millioner kroner (166,2 millioner kroner).  

Andre poster innregnet mot egenkapital var -128,1 millioner kroner (-65,5 millioner kroner).  

Dette gjelder i hovedsak økning i estimert nåverdi av balanseførte pensjonsforpliktelser, i 2014 negativt 

påvirket av reduksjon i diskonteringsrente og i 2013 av endring i dødelighetsforutsetninger.  

Balanse, finansiering og likviditet 

Sum anleggsmidler ved utgangen 2014 var 284,9 millioner kroner (216,6 millioner kroner). Goodwill og 

immaterielle eiendeler utgjorde til sammen 78,2 millioner kroner (72,4 millioner kroner). Goodwill er 

hovedsakelig knyttet til oppkjøpet av Barlindhaug Consult AS og Vest Consult AS (nå Multiconsult Stord AS). 

Økningen er relatert til oppkjøp i 2014. Finansielle anleggsmidler beløp seg i 2014 til 48,1 millioner kroner 

(45,6 millioner kroner) og består av hovedsakelig investeringer i tilknyttet og felleskontrollert virksomhet, 

samt langsiktige fordringer og aksjer.  

 

Totale omløpsmidler beløp seg til 1 013,3 millioner kroner (897,9 millioner kroner), hvorav fordringer 

utgjorde 564,7 millioner kroner (541,7 millioner kroner), mens bankinnskudd og pengemarkedsfond var 

448,6 millioner kroner (356,2 millioner kroner).  

 

Konsernets egenkapital per 31. desember var 419,9 millioner kroner (425,9 millioner kroner), tilsvarende en 

egenkapitalandel på 32,3 prosent (38,2 prosent).  

 

Endringen i egenkapitalen består hovedsakelig av positiv effekt av årets resultat, motvirket av andre 

resultatposter som i henhold til IFRS innregnes mot egenkapital, i hovedsak knyttet til endret måling av 

pensjonsforpliktelser, og utbetaling av utbytte i året. 

 

Sum gjeld per 31. desember utgjorde 878,3 millioner kroner (688,6 millioner kroner). 

 



 
Multiconsult AS  Årsberetning 2014 7 

 

Samlet rentebærende gjeld er 10,4 millioner kroner, og likviditeten er god. Arbeidskapital (fordringer minus 

kortsiktig ikke-rentebærende gjeld) var -54,9 millioner kroner (-49,9 millioner kroner).  

 

Konsernet har en trekkfasilitet på 40 millioner kroner hos Nordea bank som var ubenyttet ved årsskiftet. 

Kassekreditt- og garantirammeavtalene for morselskapet krever en egenkapitalandel på 35 prosent. Per 31. 

desember 2014 er egenkapitalandelen i morselskapet lavere enn 35 prosent. Dette har ingen betydning for 

klassifisering i balansen, da konsernet ikke har benyttet trekkfasiliteten. I mars 2015 ble disse avtalene 

forlenget og krav om minimum egenkapitalprosent er frafalt, forutsatt at morselskapet børsnoteres 

 

Kontantstrøm 

Årets kontantstrøm bærer preg av god drift, vekst og noe økt binding i arbeidskapital. Konsernets netto 

kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 149,7 millioner kroner (173,7 millioner kroner). Avvik 

mellom konsernets driftsresultat og den operasjonelle kontantstrømmen er i hovedsak finansposter, 

avskrivninger, endringer i arbeidskapitalen, pensjonskostnad uten kontanteffekt og periodens betalte skatt. 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var på -15,3 millioner kroner (-57,6 millioner kroner) og 

inkluderer blant annet oppkjøpet av Multiconsult Polska. Kjøpet inkluderte overtagelse av en betydelig 

kontantbeholdning, noe som påvirket kontantstrømmen positivt. Netto kontantstrøm fra 

finansieringsaktiviteter var -45,6 millioner kroner (-26,4 millioner kroner). Beholdning av kontanter og 

kontantekvivalenter beløp seg til 448,6 millioner kroner ved utgangen av 2014. Tilsvarende tall for 2013 var 

356,2 millioner kroner. 

Utover det som fremkommer av regnskapene kjenner ikke styret til at det har inntruffet forhold i løpet av 

2014 eller etter regnskapsårets utgang, som er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet. 

Styret mener årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over Multiconsult AS og konsernets eiendeler, gjeld, 

finansielle stilling og resultat. 

Segmenter  

Konsernets virksomhet er organisert i tre geografiske segmenter, med basis i geografiske hovedmarkeder. 

Inntekter og kostnader rapporteres i det segmentet hvor medarbeideren er ansatt. Det samsvarer ikke 

nødvendigvis med hvor oppdraget utføres. Kostnader for administrative tjenester, husleie, avskrivninger etc. 

blir fordelt til segmentene.  

 

Østlandet  

Segmentet består av det sentrale østlandsområdet, med kontorer i Oslo, Fredrikstad, Moss, Skien, Tønsberg 

og Drammen. Østlandet er det største segmentet og representerer ca. 53,9 prosent av konsernets netto 

driftsinntekter og tilbyr tjenester innenfor samtlige av konsernets seks markedsområder.  

Segmentets samlede netto driftsinntekter i 2014 var 1 070,8 millioner kroner, mot 978,2 millioner kroner i 

2013. Økningen på 9,5 prosent er i hovedsak et resultat av økt oppdragsmengde. EBITDA i 2014 endte på 

167,7 millioner kroner, noe bedre enn året før, da EBITDA beløp seg til 132,3 millioner kroner. Fremgangen 

er i hovedsak en konsekvens av økt oppdragsmengde og positiv effekt av avsluttede ansvarssaker. 
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Øvrige Norge 

Segmentet består av regionskontorene i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, samt 

datterselskap på Voss og Stord. Segmentet tilbyr tjenester innenfor samtlige av konsernets seks 

markedsområder. Øvrige Norge står for ca. 43,9 prosent av konsernets netto driftsinntekter. 

 

Øvrige Norge hadde samlede netto driftsinntekter i 2014 på 872,9 millioner kroner, mot 796,2 millioner 

kroner i 2013. Økningen på 9,6 prosent er i hovedsak et resultat av økt oppdragsmengde.  EBITDA i 2014 

endte på 78,7 millioner kroner, noe svakere enn året før, da EBITDA beløp seg til 84,8 millioner kroner. 

Tilbakegangen er i hovedsak en konsekvens av noe høyere kostnader i enkelte regioner. 

 

Internasjonalt  

Konsernets internasjonale datterselskaper utgjør det tredje segmentet og omfatter datterselskapene i Polen, 

England, Singapore og Russland. Multiconsult UK i England tilbyr i hovedsak tjenester innen energi, og 

Multiconsult Asia i Singapore tilbyr i hovedsak tjenester til olje- og gassektoren. Multiconsult i Polen tilbyr i 

hovedsak tjenester innen markedsområdene samferdsel og infrastruktur, miljø og naturressurser samt olje 

og gass. Multiconsult Russland har liten aktivitet og tilbyr i hovedsak tjenester innen olje og gass. 

Internasjonalt står for ca. 1,4 prosent av konsernets netto driftsinntekter.  

 

Det internasjonale segmentet hadde en samlet netto driftsinntekt i 2014 på 27,8 millioner kroner, mot 9,7 

millioner kroner i 2013.  Den solide inntektsøkningen skyldes i første rekke oppkjøpet av Multiconsult Polska, 

som har bidratt med netto driftsinntekter på ca. 8 millioner samt god vekst i Multiconsult UK.  

EBITDA i 2014 endte på 3,6 millioner kroner, en forbedring fra året før, da det internasjonale segmentet 

hadde en EBITDA på -6,0 millioner kroner. Fremgangen fra 2013 er knyttet til veksten i Multiconsult UK.  

Forskning og utvikling  

Multiconsult gjennomfører både interne og eksterne FoU-prosjekter. Interne prosjekter gjennomføres i regi 

av selskapets fagkompetansenettverk eller som separate prosjekter. Eksterne FoU-aktiviteter utføres og 

finansieres hovedsakelig i samarbeid med norske og internasjonale forskningsinstitusjoner, strategiske 

samarbeidspartnere og kunder. Det ble i 2014 gjennomført 13 FoU prosjekter med tilskudd av eksterne 

midler i Multiconsult.  

Samlede utgifter for selskapets FoU-prosjekter utgjorde 13 millioner kroner både i 2014 og 2013, hvorav 2 

millioner kroner per år er viderefakturert til kunder. 

Selskapet gjennomfører og måler også en rekke andre utviklingsaktiviteter som er av generell art for hele 

konsernet. Dette gjelder typisk støtteprosesser som ikke anses å oppfylle kravene til forskning og utvikling ut 

fra en regnskapsdefinisjon, men som er viktige for utviklingen av selskapet. Samlede utgifter for disse 

aktivitetene utgjorde 8 millioner kroner i 2014 og 12 millioner kroner i 2013. 

Finansiell risiko og risikostyring 

Ansvarsforpliktelser 

I rådgivningsbransjen vil det til enhver tid være risiko for uenighet og juridisk tvist knyttet til mulige 

kostnader ved forsinkelser og prosjekteringsfeil. Multiconsult har gode forsikringsordninger og gode rutiner 

for oppfølging av slike saker. Selskapets forsikringsdekning for prosjektansvar er i hovedsak basert på 
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kollektiv avtale for rådgivende ingeniørfirma. Forsikringen er ansvarsdekning i standardavtaler for 

ingeniøroppdrag, med egenandel på 300 tusen kroner per sak og normalt maksimal dekning på inntil 150 G 

(om lag 13 millioner kroner). Ytterligere beskrivelse finnes i note 19 til konsernets årsregnskap.  

 

Kredittrisiko  

Kredittrisiko oppstår i hovedsak ved transaksjoner med kunder og innskudd i bank. Selskapet har gjennom 

flere år hatt beskjedne tap på kundefordringer som følge av manglende betalingsevne hos kundene.  

 

Nye kunder kredittvurderes og godkjennes før det innvilges kreditt. Ansvaret for kredittstyring av 

morselskapet er sentralisert og rutiner er forankret i virksomhetens kvalitetssystem. 

Kundefordringer utgjør ca. 32 prosent av konsernets eiendeler. Selskapet har etablerte rutiner knyttet til 

vurderinger av kundens kredittverdighet, og til eventuelt behov for bankgarantier eller andre 

risikoreduserende tiltak. 

Selskapet har hatt en positiv kontantstrøm fra driften. Per 31.desember 2014 har konsernet langsiktig gjeld 

på 255,3 millioner kroner 

Valutarisiko  

Konsernet er utsatt for valutarisiko gjennom løpende prosjekter i utlandet med avtalte honorarer i fremmed 

valuta. For enkelte prosjekter er det inngått sikringskontrakter for å redusere denne risikoen. Valutarisikoen 

vurderes som beskjeden og vil ikke kunne påvirke verdivurderingen av selskapet. 

Renterisiko  

Selskapet har lav rentebærende gjeld og har derfor begrenset renterisiko knyttet til gjeld.  

Finansielle anleggsmidler er i det vesentligste knyttet opp mot investeringer i tilknyttet- og felleskontrollert 

virksomhet, mens omløpsmidler i det vesentligste består av bankinnskudd og kortsiktige fordringer. 

Langsiktige forpliktelser består hovedsakelig i pensjonsforpliktelser knyttet til morselskapets ytelsesordning. 

Ved utgangen av året hadde denne ordningen 314 aktive medlemmer og 184 pensjonister etter innføring av 

innskuddsbasert pensjonsordning i 2006. Nåverdi av pensjonsforpliktelsen er sensitiv for endring i 

diskonteringsrenten. 

 

Likviditetsrisiko  

Selskapet har begrenset likviditetsrisiko. Virksomheten følger aktivt opp sin likviditetsstyring gjennom 

budsjetter og løpende prognoser. For å sikre seg tilstrekkelig likviditetsmessig handlefrihet og derigjennom å 

dempe likviditetsrisikoen er det etablert en kassekreditt på 40 millioner kroner hos bankforbindelsen. 

Trekkfasiliteten er ikke anvendt ved årsskiftet.  

Konsernets finansielle risiko vurderes som moderat. 

Fortsatt drift 

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret legger til grunn at forutsetningen er til 

stede, basert på selskapets budsjetter og langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. 
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Morselskapets resultat og disponering av overskudd  

Dette er det første årsregnskapet for morselskapet som er utarbeidet i henhold til norsk regnskapslov og 

forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS), som endret i 

november 2014. Tidspunktet for overgangen til forenklet IFRS er 1. januar 2013, og sammenligningstall for 

2013 som tidligere er utarbeidet og offentliggjort i samsvar med norske regnskapsstandarder (NGAAP) er 

omarbeidet til forenklet IFRS i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet for 2014. De største effektene 

ved overgangen er at pensjonsforpliktelser måles til estimert nåverdi, som har redusert egenkapitalen. 

 

Morselskapet står for 96 prosent av samlede inntekter og 93 prosent av eiendelene i konsernet. 

Kommentarene til konsernets årsregnskap er derfor dekkende for morselskapets regnskap. 

Morselskapets resultat før skattekostnad ble 218,9 millioner kroner (230,6 millioner kroner), mens 

årsresultatet ble 158,9 millioner kroner (168,5 millioner kroner).  

 

Styret foreslår at årets overskudd i morselskapet på 158,9 millioner kroner disponeres som følger  

Overført til annen egenkapital  74,9 millioner kroner  

Utbytte  84,0 millioner kroner   

Styret har vurdert og kommet til at selskapet etter utbytteutdelingen har en egenkapital og en likviditet som 

er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. 

Foretaksstyring 

Som et ledd i forberedelsene til mulig børsnotering av morselskapets aksjer er det igangsatt et arbeid med å 

utvikle prinsipper for foretaksstyring.  Dette vil skje med utgangspunkt i den gjeldende norske anbefalingen til 

god eierstyring og selskapsledelse (NUES-anbefalingen), datert 30.oktober 2014..  

Samfunnsansvar 

Samfunnsansvar dreier seg om å drive virksomheten på en måte som er ansvarlig og bærekraftig over tid, og 

som bidrar til et godt tillitsforhold mellom Multiconsult og konsernets interessenter. Multiconsult har 

identifisert etikk, antikorrupsjon og HMS som særlig relevante elementer i konsernets samfunnsansvar, og 

det arbeides strukturert for å styrke disse områdene.  

Forhold rundt arbeidsmiljø, sykefravær og skader er omtalt i eget avsnitt om medarbeidere og organisasjon.  

Konsernet har egen compliancefunksjon. I 2014 er det utviklet opplæringsprogrammer for ansatte på alle 

nivåer. Det er også utarbeidet egen konsernpolicy for samfunnsansvar, med tilhørende 

leverandørerklæringer og egenerklæringer.  

Bærekraftig utvikling inngår som ett av de sentrale elementene i konsernets strategi for perioden 2013 -

2017. Konsernets handlinger og rådgivning skal preges av bærekraftige løsninger gjennom «Grønt i alt vi 

gjør». HMS skal gå foran økonomiske hensyn.  

Konsernet har egen funksjon for samfunnsansvar. Det er utarbeidet mål, strategier og handlingsplaner for 

samfunnsansvar. Disse vil bli fulgt opp og videreutviklet i årene som kommer.  
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Etikk og antikorrupsjon 

Multiconsult har nulltoleranse for korrupsjon og har et godt utviklet antikorrupsjonsprogram. Alle 

medarbeidere gjennomgår et eget e-læringsprogram med dilemmatrening som skal hjelpe dem å stå bedre 

rustet overfor situasjoner som kan være vanskelig å håndtere. Samtlige medarbeidere har signert 

Multiconsults etiske retningslinjer («Code of conduct»), og det er utarbeidet en egen håndbok i 

antikorrupsjon. Multiconsult er en prosjektorganisasjon og flertallet av medarbeiderne har kontakt med 

kunder og tredjeparter. Dette kombinert med kontinuerlig skiftende risikobilde i takt med 

oppdragsporteføljen medfører at et antikorrupsjonsprogram krever mobilisering av store deler av 

organisasjonen. Programmet har gitt bedre og mer effektiv styring av korrupsjonsrisiko gjennom risikobasert 

ressursbruk, styrket kompetanse innen risikoidentifisering og kontroll og en større tydeliggjøring 

overfor tredjeparter. 

Ytre miljø  

Multiconsult har som mål å øke miljøbevisstheten blant alle medarbeidere, både i den daglige driften og i 

gjennomføringen av oppdrag. Arbeidet har hittil vært konsentrert om morselskapet, som står for 96 prosent 

av konsernets inntekter og 91 prosent av de ansatte. Strategier, mål og tiltak som er beskrevet i det følgende 

dekker derfor kun morselskapet. I 2015 vil det bli lagt vekt på å utvikle miljøstrategier og tiltak i øvrige deler 

av konsernet.   

Det er satt konkrete måltall knyttet til utslipp og energibruk.  Måltallene viser at utviklingen har vært relativt 

stabil de siste årene. Miljøregnskapet for morselskapet vises i egen tabell nedenfor.  

I 2014 ble arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering sluttført ved at også alle kontorer i Norge med flere enn fem 

ansatte ble sertifisert etter Miljøfyrtårns hovedkontormodell. Dette er en særnorsk ordning. De større 

kontorene ble sertifisert tidligere år. Neste revisjon gjennomføres i 2017.  

Det er gjennomført et landsdekkende program for opplæring i den norske Byggherreforskriften (BHF) i 2014, 

hvor fokus har vært prosjekterendes ansvar og rolle med hensyn til HMS i design og på byggeplass. Det er 

gjennomført en gap-analyse med hensyn til ISO 14001 – Miljøstyring. Etter små oppdateringer tilfredsstiller 

styringssystemet standarden.  

Multiconsult deltar aktivt i utviklingen av BREEAM - byggklassifiseringssystem og har største samlede 

BREEAM-kompetanse i Norge. Multiconsults hovedkontor i Nedre Skøyenvei er ett av de fem første 

næringsbygg i Norge som er klassifisert i henhold til «BREEAM in use»-standarden. 

Det er utarbeidet konkrete miljømål for strategiperioden, som omfatter enkeltmål knyttet til innkjøp, 

reisevaner, energibruk, avfallsgenerering og -håndtering.  

Antall flyreiser har økt siden 2013. En del av økningen kan skyldes samlet booking og bedre registrering 

gjennom reisebyråkjeden HRG. Bemanningen og aktivitetsnivået har økt i løpet av året, og oppkjøp av 

Multiconsult Polska kan også ha bidratt til økt reiseaktivitet sammen med økt samhandling og reiseaktivitet 

mellom konsernets øvrige virksomheter i Norge og utlandet. Antall kjørte kilometer er redusert med ca. 150 

000 km totalt. Bilparken har økt fra 86 til 98 kjøretøy, men flere av de nye kjøretøyene er el-biler. Den økte 

andel el-biler vil på sikt minimere forbruket av bensin og diesel ytterligere. Økningen i CO2-utslippet er 

direkte knyttet til økningen i antall flyreiser. Energibruk i kontorene er lavere i 2014 enn året før. Det henger 

dels sammen med at 2014 var et mildere år. I tillegg kommer effekten av at Bergen og Trondheim nå har mer 

tidsriktige kontorer. Alle kontorene har registrert en liten nedgang i videokonferanser (LifeSize), årsaken til 

dette antas å være utstrakt bruk av Lync. Fra 2015 vil Lync-møter bli registrert.  
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Total avfallsmengde pr årsverk er redusert, gjenvinningsgraden er fremdeles lav. Det er iverksatt tiltak som 

gir forventninger om høyere gjenvinningsgrad for 2015.   

 

Miljøfyrtårnfokus på miljøaspekter ved innkjøp har bidratt til økt antall miljømerkede produkter, 

miljøsertifiserte leverandører og økologiske varer. Papirforbruket måles som årlig innkjøpt mengde, denne 

mengden er tilnærmet uendret fra 2013 til 2014. 

 

Følgende miljøaspekter er lagt til grunn for morselskapets miljørapportering: 

 Energi: Energiforbruk i bygg er basert på forbruk av elektrisitet og fjernvarme i selskapets kontorlokaler.  

 Transport og maskiner: Tjenestekjøring inkluderer bruk av privatbil i tjeneste, firmabil og leiebil. Flyreiser 

inkluderer antall tur/returreiser rapportert fra reisebyrå, og er basert på en gjennomsnittlig lengde for 

flyreiser i Norge, korte internasjonale flyreiser (Europa) og lange internasjonale flyreiser. Drivstofforbruk 

maskiner inkluderer drivstoff fra borerigg, lastebil og båt.  

 Innkjøp og materialforbruk: Papirforbruk er basert på forbruk av A3- og A4-ark, samt plotterpapir. 

 Avfall: Avfall fra kontoraktivitet inkludert sortert avfall til gjenvinning, restavfall, farlig avfall og 

elektronisk avfall. 

 Utslipp til luft: CO2-utslipp er beregnede CO2-ekvivalenter fra energiforbruk i bygg (strøm og 

fjernvarme) og operasjonell relatert transport som tjenestekjøring, flyreiser og bruk av maskiner og 

utstyr i forbindelse med riggdrift. 

Miljøregnskapet for morselskapet 

Miljøindikator Enhet1 2011 2012 2013 2014 

Energi
 

    
 

Arealeffektivitet1 m
2
/årsverk 36 34 30 30 

Energibruk i bygg1 kWh/årsverk 4890 5016 5583 5031 

Energibruk i bygg kWh/m
2
 136 145 185 165 

Transport 
    

 

Tjenestekjøring bil km/årsverk 2685 1949 1876 1679 

Flyreiser innenlands antall/årsverk 3,0 3,4 2,9 4,2 

Flyreiser utenlands antall/årsverk 0,5 0,4 0,3 0,6 

Drivstofforbruk maskiner
 

liter/årsverk 77 83 47 45 

Innkjøp og materialforbruk 
    

 

Papirforbruk totalt1 kg/årsverk 31 32 22 23,5 

Avfall
 

    
 

Totalt avfall1 kg/årsverk 114 1652 121 112,9 

Restavfall % 52 % 53 % 53 % 47 % 

Avfall til gjenvinning % 48 % 47 % 47 % 50 % 

Utslipp til luft 
    

 

CO2- utslipp
 

tonn 
CO2/årsverk 

1,7 1,6 1,5 1,7 

1Alle årsverk for Multiconsult er inkludert i regnskapet. Forbrukstall for kontorer med færre enn fem ansatte er utelatt fra regnskapet, dvs. forbrukstall 
på kontorareal, energibruk, papirforbruk og avfallsmengde. Tallene presentert per årsverk for disse forbrukspostene er derfor noe gunstige enn 
realiteten 

2 Stor flytteprosess ble gjennomført i Oslo og medførte uvanlig høye avfallsmengder dette året. 

 

Medarbeidere, organisasjon og likestilling  

Multiconsult er en kunnskapsbedrift, og konsernet hadde ved årsskiftet 1 724 velkvalifiserte medarbeidere 

som betjener selskapets kunder i Norge og internasjonalt.  
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Som følge av oppkjøp i 2014, er foreløpig ikke alle data tilgjengelige på konsernnivå. I det følgende refereres 

det derfor en del steder til Multiconsult AS (morselskapet). Oppkjøpet av Multiconsult Polska i september 

bidro til at antall ansatte i konsernet økte med 73.  

Morselskapet hadde 1 575 medarbeidere. Økt aktivitet i 2014 bidro til at antall ansatte i konsernet økte med 

169 i 2014. Morselskapet hadde en turnover på 7,4 prosent i 2014.  

Medarbeidere og kompetanse 

Rekrutteringskraft, medarbeidertilfredshet og kompetanseutvikling er viktige forutsetninger for 

Multiconsults suksess. Dette er reflektert i selskapets daglige drift. Ny standard for årlige mål- og 

utviklingssamtaler ble innført i 2013 og er fulgt opp i 2014. Kursporteføljen ble videreutviklet. Som tidligere 

år ble det gjennomført et lederutviklingsprogram for utvalgte ledere, kalt «Expanding your leadership». 

 Multiconsult rangeres som en attraktiv arbeidsgiver i de årlige undersøkelsene som foretas av Universum og 

Karrierebarometeret blant studentene. I 2014 ble selskapet rangert som henholdsvis den fjerde og sjette 

mest attraktive arbeidsplassen blant ingeniørstudentene.  

Det nære samarbeidet med utvalgte universiteter og høyskoler fortsatte i 2014 med betydelig 

tilstedeværelse både på karrieredager og bedriftspresentasjoner. Satsningen på attraktive 

sommerprogrammer/ sommerjobber ble videreført, og tilbakemeldingen fra studentene viser at Multiconsult 

tilbyr svært attraktive sommerjobber. 

Selskapet er godt posisjonert for å rekruttere medarbeidere med ulik utdanningsbakgrunn, både 

nyutdannede og mer etablerte arbeidstakere. Av de 197 nye medarbeiderne i morselskapet har 25 prosent 

en bachelorgrad, 58 prosent har mastergrad, 4 prosent har PhD og 13 prosent har annen bakgrunn. 59 

prosent av de nyansatte i 2014 var nyutdannet (eksamensår 2013 og 2014).  

Multiconsult har kontinuerlig behov for å styrke kompetansen og kapasiteten både innen linjeledelse og 

oppdragsledelse. Det legges derfor stor vekt på, og ressurser i, å utvikle ledere. I de siste årene har selskapet 

etablert egne lederutviklingsprogram for både linjeledere og oppdragsledere. Et stort antall personer har 

vært gjennom disse opplæringsprogrammene.  

Strukturkapital 

For å sikre høy kvalitet i leveransene og etterprøvbare rutiner for kvalitetssikring har selskapet i løpet av de 

siste årene innarbeidet et nytt styringssystem. Styringssystemet ble ytterligere oppdatert i 2014 med sikte på 

å øke brukervennligheten i alle deler av oppdragsporteføljen. 

Multiconsult har moderne og effektive kontorer i hele Norge. Kontorkapasiteten utvides trinnvis for å sikre 

vekstmuligheter. 

Arbeidsmiljø, sykefravær og skader 

Styret anser arbeidsmiljøet og samarbeidet med de tillitsvalgte som godt. Ansatte er sikret medbestemmelse 

på flere nivåer i konsernet. På konsernnivå er det etablert et fast samarbeidsutvalg bestående av sentrale 

tillitsvalgte og representanter for konsernledelsen. Samarbeidsutvalget har flere faste møter hvor ledelsen 

gir informasjon og/eller hvor partene gjennomfører drøftinger når det er påkrevd. I saker med regionalt, 

lokalt, eller annet avgrenset omfang gjennomfører Multiconsult informasjons- og/eller drøftingsmøter på 

adekvat nivå.  
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Multiconsult arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Egne handlingsplaner er etablert, og disse 

følges opp både sentralt og regionalt. Resultatene av HMS-arbeidet rapporteres til morselskapet sitt 

arbeidsmiljøutvalg (AMU-Norge).   

Ny avtale om felles bedriftshelsetjeneste ble tatt i bruk i morselskapet fra 1. januar 2014. Det har vært 

enkelte oppstartsproblemer, og evaluering vil bli gjennomført. Det har vært arbeidet for å øke bevisstheten 

om bruk av forbedrings- og avvikssystemet fPortal, noe som har medført økt rapportering av hendelser og 

nesten-hendelser i løpet av året. Nytt e-læringssystem for HMS ble lansert i august. Programmet er 

obligatorisk for ledere, verneombud og AMU-medlemmer. I november ble den første HMS-dagen i 

Multiconsult gjennomført med ulike sentrale og lokale tiltak. Initiativet ble godt mottatt, og ordningen er 

besluttet videreført i 2015. 

Sykefraværet i morselskapet i 2014 var på 3,3 prosent (3,5 prosent).   

Likestilling  

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre 

diskriminering på grunn av etnisitet, hudfarge, språk, religion og livssyn. Multiconsult arbeider aktivt for å 

fremme lovens formål innenfor konsernet.  

Av morselskapets 1 575 ansatte ved årsskiftet var 33 prosent kvinner og 67 prosent menn. Konsernets 

ledergruppe ved årsskiftet bestod av tre kvinner og ni menn. Morselskapets styre hadde ved utgangen av 

2014 fire kvinnelige og frem mannlige styremedlemmer. Det er 32 prosent kvinner og 68 prosent menn i de 

tekniske avdelingene. De administrative avdelingene har 61 prosent kvinner og 39 prosent menn. På 

mellomledernivå er det 22 prosent kvinner. Konsernet arbeider med å rekruttere flere kvinner. Av de 

nyansatte som begynte i 2014 var 40 prosent kvinner.  

Multiconsult har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne. Det arbeides aktivt for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at 

konsernets ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt 

funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.  

Ved utgangen av 2014 hadde ni prosent av medarbeiderne i Multiconsult AS et annet morsmål enn norsk 

fordelt på 35 ulike språk. 

Selskapet diskriminerer ikke på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne eller på grunn av etnisitet, religion 

m.v. Styret og selskapets ledelse er bevisst dette ved rekruttering, ansettelse, lønn og tilrettelegging av 

arbeidsforhold, samt gjennom holdningsskapende arbeid.  

Endringer i styre og ledelse  

I ordinær generalforsamling i april ble Eli Giske og Kaare Krane valgt som nye medlemmer. I ekstraordinær 

generalforsamling 29. oktober 2014 ble styret utvidet med ett medlem, da Ivar Eng ble valgt inn som 

representant for Stiftelsen Multiconsult. Anne Harris tiltrådte som ny økonomidirektør i september 2014.   

Aksjonærforhold 

Morselskapet Multiconsult AS hadde 573 aksjeeiere per 31. desember 2014. De to største aksjeeierne WSP 

Europe AB og Stiftelsen Multiconsult eier til sammen 45,9 prosent av selskapets aksjer. I ekstraordinær 
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generalforsamling 29. oktober fikk styret tilslutning til sitt forslag om å igangsette en prosess for å forberede 

notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Totalt var 88,91 prosent av aksjene representert, og 87 prosent av 

disse stemte for forslaget. Samtidig ble det besluttet at Stiftelsen Multiconsult får en egen plass i styret.  

Utsiktene fremover 

Styret presiserer at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold.  

Oppdragsreserven for morselskapet ved utgangen av 2014 beløp seg til 1 362 millioner kroner og legger et 

godt grunnlag for videre fremgang i 2015. De overordnede markedsutsiktene for 2015 anses å være positive, 

men vil variere noe innenfor de enkelte markedsområder. For olje- og gassektoren ventes lavere etterspørsel 

som følge av lavere oljepris og redusert investeringsaktivitet på norsk sokkel, mens store offentlige 

samferdselsprosjekter ventes å gi betydelige vekstmuligheter innenfor samferdsel og infrastruktur. Ved 

langvarig lavt investeringsnivå i olje- og gassektoren ventes det at myndighetene vil komme til å overføre 

investeringskapasitet til andre sektorer, som samferdsel og infrastruktur. Multiconsult på samme måte 

kunne overføre kapasitet fra olje- og gassektoren til samferdsel og infrastruktur. Innenfor energiområdet 

ventes det vekst, blant annet som følge av store vedlikeholds- og investeringsbehov i kraftsektoren. Bygg- og 

eiendomsmarkedet vil også i 2015 vise regionale forskjeller, men totalt ventes veksten å være i takt med KPI. 

Forberedelsene til en mulig børsnotering er igangsatt og arbeidet følger tidsplanen. Fremdrift og endelig 

beslutning vil avhenge av utviklingen i aksjemarkedene og andre forhold. Etter styrets oppfatning er 

Multiconsult godt posisjonert for langsiktig videreutvikling av konsernets verdier.  

I styret for Multiconsult AS 

Oslo, 19. mars 2015 

 

             
Steinar Mejlænder-Larsen     Kaare Krane  
Styrets leder       Styremedlem 
 
             
Siv Axelsson       Espen Robertsen 
Styremedlem       Styremedlem 
 
             
Freddy Holstad       Kari Medby Loland 
Styremedlem       Styremedlem 
 
             
Eli Giske       Birger Opgård  
Styremedlem       Styremedlem 
 
           ______ 
Ivar Eng        Christian Nørgaard Madsen  
Styremedlem       Administrerende direktør    



KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 

Beløp i tusen kroner, unntatt resultat per aksje

Note 2014 2013
DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER
Driftsinntekter 2 265 627                 2 042 144       
Kostnader underkonsulenter og utlegg 279 118           239 579          
Netto driftsinntekter 1 986 509        1 802 565       

Lønnskostnader 8, 11 1 449 600        1 259 192       
Andre driftskostnader 7 290 443           282 264          
Driftskostnader eksklusiv av‐ og nedskrivninger 1 740 043        1 541 456       
Driftsresultat før av‐ og nedskrivninger (EBITDA) 246 466           261 109          
Av‐ og nedskrivninger 13, 14 34 625              40 669           
Driftsresultat (EBIT) 211 841           220 440          

Andel resultat fra tilknyttet og felleskontrollert virksomhet  16 6 961                 3 342              

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Finansinntekter 9 11 629              8 166              
Finanskostnader 9 2 823                 2 430              
Sum finansielle poster 8 806                 5 736              

Resultat før skatt 227 608           229 518          

Skattekostnad  10 60 899              63 327           

Årsresultat 166 708           166 192          
Fordelt på:
Aksjonærer i Multiconsult AS 166 708           166 192          

Resultat per aksje (beløp i kroner):
Ordinært 23 63,5                   63,3                
Utvannet 23 63,5                   63,3                

KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER TOTALRESULTATET
Beløp i tusen kroner
Årsresultat 166 708           166 192          

Andre resultatposter innregnet mot egenkapital 
Endring i måling av netto pensjonsforpliktelser i ytelsesplaner 11 (177 749)          (87 689)           
Skatt  47 992              22 395           
Sum poster som ikke kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder (129 757)          (65 294)           

Omregningsdifferanser 1 684                 (227)               
Sum poster som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder 1 684                 (227)               
Sum andre resultatposter innregnet mot egenkapital (128 073)          (65 521)           
Totalresultat 38 636              100 671          



KONSOLIDERT BALANSE

Beløp i tusen kroner

Note 31.12.2014 31.12.2013  01.01.2013
EIENDELER

Anleggsmidler

Utsatt skattefordel 10 82 109 27 523 22 950

Immaterielle eiendeler 13 6 783 6 725 6 961

Goodwill 13 71 427 65 714 52 801

Varige driftsmidler 14 76 510 71 081 63 107

Sum varige driftsmidler 236 828 171 043 145 819

Investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte 

virksomheter 16 42 172 39 353 34 944

Langsiktige fordringer og aksjer 5 934 6 230 4 507

Sum finansielle anleggsmidler 48 106 45 583 39 451

Sum anleggsmidler 284 935 216 626 185 270

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 12 420 391 325 754 406 202

Andre fordringer og forskuddsbetalte kostnader 12 144 284 215 916 56 054

Sum fordringer 564 675                     541 670                   462 256                 

Bankinnskudd, kontanter 15 448 611 356 218 266 509

Sum omløpsmidler 1 013 286                  897 888                   728 765                 

 SUM EIENDELER 1 298 221                 1 114 514               914 035                



KONSOLIDERT BALANSE

Beløp i tusen kroner

Note 31.12.2014 31.12.2013  01.01.2013
EGENKAPITAL OG GJELD

 Egenkapital 

Sum innskutt egenkapital 26 445                       26 438                     26 437                   

Annen egenkapital 393 469                    399 436                   334 181                 

 SUM EGENKAPITAL 419 914                    425 874                  360 618                

 Langsiktig gjeld 

Pensjonsforpliktelser 11             211 531                    41 372                     27 048                   

Avsetninger for forpliktelser 19             36 777                       46 606                     48 378                   

Rentebærende gjeld 6 943                         9 047                       ‐                         

 Sum langsiktig gjeld 255 251                    97 024                     75 426                   

 Kortsiktig gjeld 

 Leverandørgjeld 109 252                    88 836                     67 738                   

 Betalbar skatt 10             51 897                       44 994                     43 961                   

 Skyldige offentlige avgifter 192 706                    169 961                   147 553                 

 Rentebærende gjeld 3 471                         ‐                           ‐                         

Annen kortsiktig gjeld 18             265 729                    287 825                   218 738                 

 Sum kortsiktig gjeld 623 055                    591 616                   477 990                 

 SUM GJELD 878 306                    688 640                   553 416                 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 298 221                 1 114 514               914 034                



KONSOLIDERT OPPSTILLING AV KONTANTSTRØMMER
Beløp i tusen kroner
+ er kontantøkende og ‐ er kontantreduserende effekter
   

2014 2013

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:
Resultat før skattekostnad 227 608                  229 518          
Periodens betalte skatt (48 347)                     (44 777)          
Avskrivninger og nedskrivninger 34 625                      40 669            
Pensjonskostnad uten kontanteffekt (10 944)                     (75 872)          
Forskudd fra kunder (endret vurdering 2014) (60 647)                     19 664            

Endring kundefordringer, opptjente inntekter (18 910)                      (53 199)            
Endring i  leverandørgjeld 20 416                      22 813            
Endring i andre fordr.,annen korts. gjeld og andre ikke‐kontanteffekter 5 917                         34 901            
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 149 718                  173 719         
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler og andre aksjer 504                            662                 
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (39 240)                     (41 727)          
Inn‐ / utbetaling ved egenkapitalmetodeinvesteringer 4 142                         (2 667)             
Netto kontanteffekt av virksomhetssammenslutninger 19 309                      (13 910)          

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (15 285)                     (57 642)          

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Betalt utbytte (45 615)                     (35 416)          
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld ‐                             9 048              
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (45 615)                     (26 368)          

Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter o.l. 3 576                        ‐                  

Netto endring i bankinnskudd, kontanter o. l. 92 393                      89 709            
Beholdning av bankinnskudd, kontanter o. l. pr 01.01. 356 218                  266 509          
Beholdning av bankinnskudd, kontanter o. l. pr 31.12. 448 611                  356 218         



Beløp i tusen kroner

 AKSJE‐

KAPITAL 

EGNE 

AKSJER   OVER‐KURS 

 SUM INNBETALT 

KAPITAL 

TILBAKEHOLDTE 

RESULTATER   PENSJONER 

 OMREGNINGS‐

DIFFERANSER   SUM EGENKAPITAL 

1 Januar 2013 ‐ IFRS 13 125          (8)                    13 320         26 437                            426 408                                   (92 228)                        ‐                                        360 618                          

Salg av egne aksjer ‐                 1                     ‐               1                                      ‐                                ‐                                        1                                      

Utbytte ‐                 ‐                 ‐               ‐                                  (35 416)                                   ‐                                ‐                                        (35 416)                           

Totalresultat ‐                 ‐                 ‐               ‐                                  166 192                                   (65 294)                        (227)                                     100 671                          

31 Desember 2013 ‐ IFRS 13 125          (7)                    13 320         26 438                            557 184                                   (157 521)                      (227)                                     425 874                          

Salg av egne aksjer ‐                 7                     ‐               7                                      ‐                                           ‐                                ‐                                        7                                      

Utbytte ‐                 ‐                 ‐               ‐                                  (44 602)                                   ‐                                ‐                                        (44 602)                           

Totalresultat ‐                 ‐                 ‐               ‐                                  166 708                                   (129 757)                      1 684                                    38 636                            

31 Desember 2014 ‐ IFRS 13 125          ‐                 13 320         26 445                            679 290                                   (287 278)                      1 457                                    419 914                          

KONSOLIDERT OPPSTILLING AV ENDRINGER I EGENKAPITAL

Henførbar til aksjonærer i Multiconsult AS
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Note 1 Generell informasjon og grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet

Note 2 A Vesentlige regnskapsprinsipper

Noter til konsernregnskapet

Prinsipper for utarbeiding
Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost, med unntak av derivater og pensjonsmidler, som er verdsatt til virkelig verdi og måling av pensjonsforpliktelser til 
nåverdi. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner. Beløp er avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Som følge av avrundingsdifferanser er det mulig at 
beløp og prosenter ikke summerer til totalsummen. 

Konsolideringsprinsipper, investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden og arbeidsfellesskap
Konsernregnskapet omfatter Multiconsult AS og selskap som Multiconsult AS (direkte eller indirekte) har kontroll over (konsernet). Kontroll oppnås når konsernet er eksponert 
for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i et selskap det er investert i, og har mulighet til å påvirke denne avkastningen gjennom sin innflytelse over 
dette selskapet. Alle datterselskaper eies 100 % og det er ingen ikke-kontrollerende eierinteresser. 

Konsernregnskapet er er avlagt i henhold til ensartede regnskapsprinsipper. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskaper i konsernet er eliminert.

Aksjer i datterselskaper er i konsernregnskapet eliminert etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at vederlaget, samt det oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld, vurderes til 
virkelig verdi på kjøpstidspunktet, og eventuell overskytende vederlag klassifiseres som goodwill. Historisk har det blitt vurdert at størstedelen av vederlaget ut over kortsiktige 
poster og finansielle instrumenter er knyttet til ansatte og forventninger om fremtidig inntjening, og merverdi er derfor innregnet som goodwill. Påløpte oppkjøpskostnader 
innregnes i resultatregnskapet. Se note 4 for mer informasjon om virksomhetssammenslutninger i 2014. Virksomhetssammenslutninger før 1.1.2013 er ikke omarbeidet i 
henhold til IFRS.

Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper hvor konsernet utøver betydelig innflytelse eller felles kontroll, er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. 
Differansen mellom kostpris for aksjene og konsernets andel av egenkapitalen henføres til selskapets netto eiendeler, og eventuell overskytende som goodwill. Etter 
egenkapitalmetoden innregnes investeringer i balansen til anskaffelseskost justert for endringer etter ervervet i konsernets andel av netto eiendeler (dvs. totalresultat og 
egenkapitaljusteringer (inkludert utbytte)) fratrukket eventuelle nedskrivninger av investeringer. Korreksjoner gjøres når det er nødvendig for å tilpasse regnskapsprinsippene til 
konsernets prinsipper. Eventuell goodwill  som inngår i investeringsbeløpet, avskrives ikke, og vurderes for nedskrivning som en del av investeringen. På tidspunktet for 
rapportering vurderer konsernet om det foreligger indikasjoner på verdifall på investeringen. Hvis det foreligger slike indikasjoner estimeres det gjenvinnbare beløpet for 
investeringen for å beregne eventuell nedskrivning. Ved transaksjoner mellom et konsernselskap og et tilknyttet selskap eller en felleskontrollert virksomhet elimineres eller 
utsettes gevinst eller tap forholdsmessig i henhold til konsernets eierandel. Andel av nettoresultatet, inkludert amortiseringer, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger på 
investeringen innregnes på en linje i resultatregnskapet mellom driftsresultatet og finanspostene. Se note 16 for mer informasjon.

Konsernet benytter arbeidsfellesskap i enkelte prosjekter, hvor flere parter går sammen og tilbyr en samlet leveranse, men hver enkelt deltaker har ansvar for, og rettighet til 
honorar fra delleveranser (avtaler om oppdragssamarbeid). De enkelte partene benytter sine ressurser i form av ansatte og underleverandører. Enkelte av disse anses som 
felleskontrollert driftsordning innenfor virkeområdet til IFRS 11, hvor konsernet innregner sin andel av inntekter og kostnader, og sine eiendeler og forpliktelser. Enkelte 
driftsordninger er ikke felleskontrollerte. Slike aktiviteter innregnes linje for linje i tråd med konsernets andel, tilsvarende som for felleskontrollert driftsordning. Det er ikke 
vesentlige forskjeller i konsernets regnskapsføring av aktiviteter i ordninger uten begrenset ansvar, enten de ligger innenfor virkeområdet til IFRS 11 eller ei.

Valuta 
Regnskapet til de enkelte selskaper i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske området der selskapet opererer (funksjonell valuta). 
Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet.

Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og tap som oppstår ved betaling av slike 
transaksjoner og ved omregning av pengeposter i utenlandsk valuta til kursen på balansedagen, resultatføres som finansposter.

Selskaper med annen funksjonell valuta enn norske kroner er omregnet basert på gjennomsnittlig valutakurs for resultatet, og valutakurs på balansedagen for balanseposter. 
Omregningsdifferanser føres mot andre resultatposter innregnet mot egenkapitalen.

Inntekter
Konsernets driftsinntekter kommer i hovedsak fra tjenesteyting. Når utfallet kan estimeres på en pålitelig måte, og det er sannsynlig at de økonomiske fordelene tilknyttet 
transaksjonen vil tilflyte foretaket innregnes driftsinntekter tilknyttet transaksjonen i samsvar med transaksjonens fullføringsgrad på slutten av rapporteringsperioden. 

Selskapets tjenesteyting består av avtaler som er timebaserte, timebaserte med et tak eller fastpris. Selskapet har ikke anleggskontrakter. Inntektsføring skjer når tjenesten 
ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres til estimert verdi av vederlaget på transaksjonstidspunktet. fratrukket merverdiavgift, rabatter, prisavslag og 
honorarer som forventes å ikke bli realisert. Kontrakter som honoreres etter påløpte timer inntektsføres i perioden arbeidet blir utført. Fastpriskontrakter og timebaserte avtaler 
med et tak vurderes etter løpende avregningsmetode. Fullførelsesgraden beregnes normalt som påløpte timer i prosent av forventede totale timer og milepæler i prosjektet. 
Totalomfanget vurderes løpende. For prosjekter som antas å gi tap (totale direkte kostnader overstiger totale inntekter), kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. 
Direkte kostnader inkluderer i hovedsak lønnskostnader og underkonsulenter. 

I arbeidsfellesskap som ikke er organisert som eget selskap, og hvor konsernet er oppdragsleder uten ansvar for totalprosjektet, fakturerer konsernet oppdragsgiver og 
viderebetaler honorarer til deltakerne for det arbeid disse har utført. Konsernet innregner bare sin andel av inntekter og kostnader i slike ordninger (se også beskrivelse over).

Leieinntekter, som relaterer seg til fremleie av kontorlokaler, innregnes på lineær basis i resultatregnskapet over den aktuelle leieavtalens varighet. Øvrige driftsinntekter er 
betaling for ulike tjenester og pådratte kostnader, som inntektsføres når tjenestene utføres eller kostnadene belastes.

Renteinntekter som gjenspeiler effektiv avkastning på eiendelen innregnes som inntekt over opptjeningsperioden klassifiseres som finansinntekter i resultatregnskapet. Utbytte 
fra investeringer innregnes som inntekt når konsernets rett til å motta betaling er etablert. Utbytte fra investeringer som regnskapsføres i henhold til egenkapitalmetoden 
innregnes som reduksjon i investeringen.

Multiconsult AS (Selskapet) er et norsk aksjeselskap. Selskapets hovedkontor har adresse Nedre Skøyenvei 2, 0276 Oslo.

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Hovedaktivitetene til selskapet og datterselskapene (konsernet) er
beskrevet i note 5 Segmenter. Dette konsernregnskapet er godkjent av styret 19. mars 2015 for vedtak av Generalforsamlingen 16. april 2015.

Med virkning fra 1. januar 2013 har konsernet valgt å utarbeide konsernregnskapet i henhold til internasjonale regnskapsstandarder som er godkjent av EU (International 
Financial Reporting Standards - IFRS) og norsk regnskapslov. Referanser til «IFRS» i dette regnskapet betyr IFRS som er godkjent av EU. 

Dette er konsernets første årsregnskap utarbeidet i henhold til IFRS og IFRS 1 Førstegangsanvendelse av IFRS er benyttet. Se note 25 for effekter ved overgang til IFRS. 
Dato for overgang var 1. januar 2013.
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Klassifisering kortsiktige og langsiktige poster
En eiendel klassifiseres som kortsiktig når den forventes å bli realisert eller skal selges eller forbrukes i konsernets normale driftssyklus, eller forfaller/forventes å bli realisert 
eller gjort opp innen 12 måneder fra slutten av rapporteringsperioden. Andre eiendeler er klassifisert som langsiktige. 
Gjeld klassifiseres som kortsiktig når den forventes å bli gjort opp i konsernets normale driftssyklus, er holdt hovedsakelig for handelsformål, forventes å bli gjort opp innen 12 
måneder fra slutten av rapporteringsperioden eller hvis konsernet ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjør til minst 12 måneder etter rapporteringsperioden. Avsetning 
for forpliktelser og annen gjeld er klassifisert som langsiktig. Derivater klassifiseres som kortsiktige poster.

Avsetning for forpliktelser (garantier, servicearbeid, reklamasjoner og tvister)
Avsetning for forpliktelser som restruktureringer, tapskontrakter og rettslige krav innregnes når konsernet, som følge av en tidligere hendelse, har en eksisterende juridisk eller 
underforstått forpliktelse, det er sannsynlig av konsernet vil måtte gjøre opp forpliktelsen, og beløpet kan estimeres pålitelig. Avsetninger måles til ledelsens beste estimat av 
utgiftene for å gjøre opp forpliktelsene på rapporteringsdatoen. Estimatet beregnes med utgangspunkt i de faktiske forhold knyttet til den enkelte sak. 

Påløpte forpliktelser for avsluttede prosjekter vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid, eller nettokostnad dersom selskapet er dekket mot tap gjennom forsikringsselskap og det 
er så godt som sikkert at selskapet vil bli kompensert.

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av 
driftsmiddelet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat når det er sannsynlig at framtidige økonomiske fordeler tilknyttet 
utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Regnskapsført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader 
føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Varige driftsmidler avskrives etter den lineære metode.  Driftsmidlenes anskaffelseskost avskrives ned til antatt 
restverdi, som i hovedsak er estimert til null. Driftsmidlenes utnyttbare levetid, restverdi og avskrivningsmetode revurderes på balansedagen og endres hvis nødvendig. 
Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp (det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi), skrives verdien ned 
til gjenvinnbart beløp, inkludert som nedskrivning i resultatregnskapet. Gevinst og tap ved avgang driftsmidler resultatføres med forskjellen mellom salgspris og balanseført 
verdi, som har vært ubetydelig for de presenterte regnskapsperiodene. 

Immaterielle eiendeler 
Innregnede immaterielle eiendeler består i hovedsak av standard programvare og lisenser som benyttes av selskapet. Selskapet har ingen egentilvirkning av immaterielle 
eiendeler med gjenværende bokført verdi ved slutten av rapporteringsperioden. Immaterielle eiendeler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. 
Immaterielle eiendeler avskrives lineært til antatt restverdi på null. Når balanseført verdi er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart 
beløp, inkludert som nedskrivning i resultatregnskapet. 

Goodwill
Goodwill som oppstår i en virksomhetssammenslutning amortiseres ikke. Goodwill genererer ikke kontantstrømmer uavhengig av andre eiendeler eller grupper av 
eiendeler, og tilordnes til de kontantgenererende enhetene som ventes å dra fordel av synergieffektene av sammenslutningen som var opphavet til goodwill. 
Kontantgenererende enheter som er tilordnet goodwill, vurderes for verdifall årlig, eller oftere hvis det foreligger indikasjoner på verdifall. Hvis det gjenvinnbare beløpet av 
den kontantgenererende enheten er lavere enn regnskapsført verdi, reduserer nedskrivningene først regnskapsført verdi av goodwill og deretter  regnskapsført verdi av 
den kontantgenerende enhetens øvrige eiendeler forholdsmessig basert på regnskapsført verdi av de enkelte eiendelene i enheten. Regnskapsført verdi av individuelle 
eiendeler reduseres ikke under gjenvinnbart beløp eller null. Nedskrivninger av goodwill kan ikke reverseres i en senere periode hvis gjenvinnbart beløp av den 
kontantgenererende enheten øker. Eventuelt verdifall innregnes som en del av nedskrivninger i resultatregnskapet. 

Kontantgenererende enheter
En kontantgenererende enhet er den minste identifiserbare gruppe av eiendeler som genererer inngående kontantstrømmer som hovedsakelig er uavhengige av de 
inngående kontantstrømmene fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler. For å identifisere om kontantstrømmer fra en eiendel (eller gruppe av eiendeler) er 
uavhengige av kontantstrømmer fra andre eiendeler (eller grupper av eiendeler), vurderer ledelsen ulike faktorer, inkludert hvordan driften overvåkes, for eksempel basert 
på tjeneste- eller produktområder, virksomheter eller geografiske områder. Hver kontantgenererende enhet eller gruppe av kontantgenererende enheter hvor goodwill har 
blitt allokert representerer det laveste nivået i foretaket hvor goodwill følges opp for interne ledelsesformål. Gruppen av kontantgenererende enheter er i alle tilfeller ikke 
større enn et driftssegment definert i henhold til IFRS 8 Driftssegmenter.

Finansielle eiendeler og forpliktelser 
Konsernet har finansielle eiendeler i kategorien utlån og fordringer, i hovedsak kundefordringer og andre fordringer. Utlån og fordringer er ikke-derivater finansielle 
eiendeler med fastsatte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Disse finansielle eiendelene balanseføres ved anskaffelse til virkelig verdi med tillegg av 
transaksjonskostnader, med etterfølgende måling til amortisert kost i henhold til den effektive rentemetoden justert for avsetning for estimert tap. Avsetning for tap 
regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer på at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Spesifikke fordringer nedskrives når 
ledelsen anser at de ikke kan inndrives helt eller delvis. Selskapet har ubetydelige investeringer i aksjer tilgjengelig for salg.

Konsernet har finansielle forpliktelser i kategoriene til amortisert kost og til virkelig verdi over resultatet  Finansielle forpliktelser til amortisert kost er i hovedsak 
leverandørgjeld, annen kortsiktig gjeld og rentebærende gjeld. Disse forpliktelsene balanseføres ved anskaffelse til virkelig verdi med fradrag for transaksjonskostnader, 
med etterfølgende måling til amortisert kost i henhold til den effektive rentemetoden. 

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet består av derivater. Selskapet benytter til en viss grad valutaterminer til økonomisk sikring av fremtidige 
kontantstrømmer i valuta. Selskapet benytter ikke sikringsbokføring. Derivatene innregnes til virkelig verdi. Gevinster og tap som følge av endringer i virkelig verdi 
innregnes i resultatregnskapet under finansinntekter og finanskostnader. Derivater innregnes uten motregning som eiendeler når virkelig
verdi er positiv og som gjeld når virkelig verdi er negativ, så lenge konsernet ikke har juridisk rett til og intensjon om å gjøre opp kontraktene netto.

Et innebygd derivat skal ikke skilles fra vertskontrakten og regnskapsføres som et derivat dersom de økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen ved det 
innebygde derivatet er nært knyttet til de økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen ved vertskontrakten. Selskapet har enkelte salgskontrakter i en valuta 
som ikke er den funksjonelle valutaen til en av partene i kontrakten. Selskapet har vurdert at valutaen som er benyttet i de relevante kontraktene er en valuta som ofte 
brukes i kontrakter om kjøp eller salg av ikke-finansielle gjenstander i det økonomiske miljøet der transaksjonen finner sted, og har derfor ikke skilt ut noe valutaderivat. 
Selskapet mener videre at dette kun ville vært relevant i kontrakter med minimumsforpliktelser. Hvis det hadde vært skilt ut og regnskapsført et separat valutaderivat, ville 
det kunne ha påvirket tidspunktet for resultatføring, da et derivat løpende ville blitt innregnet til virkelig verdi over resultatet. Det ville ikke hatt noen påvirkning på 
kontantstrømmer eller det endelige resultatet av salgskontrakten over hele kontraktsperioden.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd, pengemarkedsfond og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra 
anskaffelse. Bankinnskudd inkluderer bundne midler hvis disse kan frigjøres innen 3 måneder.
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Pensjoner
Konsernet har ulike pensjonsordninger, inkludert både ytelsesbaserte pensjonsordninger og innskuddsbaserte pensjonsordninger. Pensjonskostnader og 
pensjonsforpliktelser for ytelsesplaner beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag, basert 
på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, uførhet og 
frivillig avgang. Diskonteringsrenten er fastsatt på bakgrunn av renten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet hensyntatt gjennomsnittlig gjenværende løpetid. 

Effekt av endret måling av netto pensjonsforpliktelse (tap og gevinster som skyldes endringer i aktuarmessige og finansielle forutsetninger eller grunnlagsdata) føres mot 
andre resultatposter innregnet mot egenkapitalen, etter avsetning for utsatt skatt. Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, 
avkortning og oppgjør, resultatføres direkte. Arbeidsgiveravgift inngår som en del av pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnadene i totalresultatet. 
Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi på balansedagen. 

Netto pensjonsmidler for overfinansierte ordninger er klassifisert som langsiktig eiendel. Netto pensjonsforpliktelser for underfinansierte ordninger og ikke fondsbaserte 
ordninger som dekkes over drift er klassifisert som langsiktig gjeld. Periodens netto pensjonskostnad fordeles mellom lønnskostnader og netto rentekostnad hvor periodens 
pensjonsopptjening klassifiseres som lønnskostnader og netto rentekostnad på den beregnede forpliktelsen klassifiseres som netto finansposter. 

Ved innskuddsplaner betaler konsernet innskudd til privat administrerte forsikringsordninger for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen 
ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er betalt. Bidrag til innskuddsbaserte pensjonsordninger kostnadsføres når de påløper. Selskapet har ikke ordninger om 
førtidspensjonering, med unntatt av en individuelle ordning som utløp i 2014.

Inntektsskatt
Eiendeler og forpliktelser ved betalbar skatt måles til beløpet som ventes å bli mottatt eller betalt til skattemyndighetene. Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt beregnes 
etter gjeldsmetoden med full tilordning for alle midlertidige forskjeller mellom regnskapsført verdi og skattemessig verdi av eiendeler og gjeld i konsernregnskapet, inkludert 
fremførbare underskudd. Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt innregnes ikke hvis den midlertidige forskjellen relaterer seg til førstegangsinnregning av goodwill. For 
investeringer i datterselskaper, tilknyttede selskaper eller felleskontrollert virksomhet innregnes ikke gjeld ved utsatt skatt for skatteøkende midlertidig forskjeller hvor 
tidspunktet for reversering av midlertidige forskjeller kan kontrolleres og det er sannsynlig at den midlertidige forskjellen ikke vil reversere i overskuelig fremtid. Tilsvarende 
innregnes eiendel ved utsatt skatt for disse investeringene bare hvis det er sannsynlig at den midlertidige forskjellen vil reversere i overskuelig framtid og det vil være 
tilgjengelig skattepliktig inntekt som den midlertidige forskjellen vil kunne utnyttes mot. 

Eiendel ved utsatt skatt innregnes i balansen i den grad det er sannsynlig at skattefordelene vil bli gjenvunnet. Det benyttes vedtatte skattesatser ved slutten av 
rapporteringsperioden og udiskonterte beløp. Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt innregnes netto når det foreligger en juridisk rett til å motregne eiendeler og 
forpliktelser ved betalbar skatt, og konsernet er i stand til og har til hensikt å gjøre opp betalbar skatt netto.

Konsernet behandler kostnader som fradragsberettigede og inntekter som skattefrie basert på fortolkning av relevante lover og regler og når det er vurdert sannsynlig at 
slik behandling vil bli akseptert av skattemyndighetene. Konsernet avsetter for usikre og omtvistede skatteposisjoner med forventet beløp som skal betales. 

Skattekostnaden for en periode består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er innregnet mot 
egenkapitalen, direkte eller via andre resultatposter innregnet mot egenkapitalen. 

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Likvider omfatter kontanter, postgiro, bankinnskudd og pengemarkedsfond.
Innbetalinger og utbetalinger vises separat for investerings- og finansieringsaktiviteter, mens operasjonelle aktiviteter inkluderer både kontant- og ikke-kontantlinjer. Mottatt 
og betalt rente og mottatt utbytte rapporteres som del av operasjonelle aktiviteter. Utbetalt utbytte er inkludert som del av finansieringsaktiviteter.

Leieavtaler
Leieavtaler klassifiseres som finansiell leieavtale når risiko og fordeler ved eierskap er overført til leietaker. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. 
Selskapet har på balansedagen ikke identifisert noen finansielle leieavtaler. Leiebetalinger under operasjonelle leieavtaler innregnes på lineær basis i resultatregnskapet 
over den aktuelle leieavtalens varighet.

Utbytte 
Utbytte til selskapets aksjonærer klassifiseres som gjeld fra det tidspunkt utbyttet er vedtatt av generalforsamlingen. 

Standarder og fortolkninger ikke trådt i kraft
På tidspunkt for fastsettelse av dette årsregnskapet var følgende standarder og fortolkninger, som kan ha betydning for konsernet, utgitt, men ikke trådt i kraft

• IFRS 9 Finansielle instrumenter (i kraft for regnskapsår som begynner etter 1. januar 2018, men ennå ikke godkjent av EU). Denne standarden kan endre 
klassifiseringen og målingen av finansielle eiendeler. Konsernet har ennå ikke vurdert effekten av standarden.

• IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter (i kraft for regnskapsår som begynner etter 1. januar 2017, men ennå ikke godkjent av EU). Denne standarden samler 
inntektsføring i en standard. Standarden introduserer en femstegs analyse av transaksjoner med kunder med fokus på kontrollovergang. Det er to måter å innregne 
inntekter; på ett tidspunkt eller over tid. Det kan kreves betydelige vurderinger og noteinformasjon i bruk av standarden. Konsernet har ennå ikke vurdert effekten av 
standarden.

• Det er utgitt en rekke endringer og fortolkninger med begrenset omfang, inkludert årlige forbedringsprosjekter. Det er vurdert at disse endringene og fortolkningene 
ikke har noen vesentlig effekt på konsernet.

Ledelsen regner med å implementere disse standardene, endringene og fortolkningene på ovennevnte datoer forutsatt at standardene og fortolkningene blir godkjent 
av EU.
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Note 2 B Sentrale vurderinger i anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper og sentrale regnskapsestimater.

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever at ledelsen foretar vurderinger, estimater og antakelser som påvirker beløp for rapporterte inntekter, kostnader, 
eiendeler og forpliktelser og presentasjon av betingede forpliktelser ved slutten av rapporteringsperioden.

Sentrale vurderinger som ledelsen har foretatt som et ledd i anvendelsen av foretakets regnskapsprinsipper som har mest betydelig innvirkning på beløpene som innregnes i 
finansregnskapet:

Virksomhetssammenslutninger
Selskapet vurderer fortløpende muligheter for strategiske oppkjøp av virksomheter innenfor konsulent og rådgivning. Historisk har det blitt vurdert at størstedelen av vederlaget 
ut over kortsiktige poster og finansielle instrumenter er knyttet til ansatte og forventninger om fremtidig inntjening, og merverdi er derfor innregnet som goodwill. Se note 4 for 
mer informasjon om virksomhetssammenslutninger i 2014. Virksomhetssammenslutninger før 1.1.2013 er ikke omarbeidet i henhold til IFRS. Goodwill avskrives ikke og testes 
årlig for verdifall, mens immaterielle eiendeler normalt vil være gjenstand for avskrivning, med systematisk allokering av kostprisen over resultatet.

Utgifter til utviklingsaktiviteter
Selskapet gjennomfører en rekke forsknings og utviklingsaktiviteter og prosjekter, hvorav ingen isolert utgjør store beløp. Se note 6. Noen utgifter i utviklingsfasen av en 
immateriell eiendel kan innregnes i balansen om spesifikke kriterier i IAS 38 er oppfylte. Utgifter som ikke tilfredsstiller disse kriteriene innregnes som kostnad i resultatet når 
de pådras og kan ikke senere bli innregnet i balansen. For et konsulent og rådgivingsselskap er det vanskelige vurderinger om utvikling av en tjenesteleveranseprosess eller 
tjeneste kan tilfredsstille kriteriene for innregning i balansen. Således kan det være utviklingsutgifter som ikke er innregnet i balansen fordi selskapet ikke har demonstrert at 
kriteriene er oppfylte på relevante tidspunkt. Historisk har selskapet innregnet alle utgiftene i resultatet når de er pådratt, med unntak av noe programvare for eget bruk i 
tidligere år.  

Kilder til estimeringsusikkerhet med betydelig risiko for vesentlig justering i balanseført verdi neste regnskapsår:

Verdifall
Konsernet er ikke investeringstungt, og har begrenset balanseført verdi av varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill. Det er knyttet usikkerhet til vurdering av 
balanseført verdi av deler av goodwill. Dette gjelder særlig for forutsetninger og parametere i forbindelse med estimering av fremtidige kontantstrømmer ved 
nedskrivningsvurderinger, samt valg av diskonteringsrente for beregning av nåverdien av kontantstrømmene. Se note om immaterielle eiendeler og goodwill for ytterligere 
diskusjon. 

Selskapet har historisk realisert lite tap på fordringer knyttet til kunders betalingsevne. Mange av selskapets norske kunder er offentlige. Selskapet har noen store kunder som 
ikke er offentlige norske kunder, og det kan inntreffe tapshendelser som medfører tap i senere perioder. Se note om finansiell risiko for ytterligere diskusjon.

Avsetninger for forpliktelser
Konsernet utfører en mengde oppdrag, av varierende størrelse. Ved utføring av et oppdrag kan det bli avdekket mangler ved eller skader som følge av leveransen som 
medfører at det fremmes krav mot konsernet. Tidshorisont fra melding av en sak og til endelig oppgjør foretas kan strekke seg over flere år. Størrelse på et eventuelt oppgjør 
kan variere i betydelig grad. Selskapet gjør en grundig gjennomgang av hvert krav. Krav fremsatt av kunder for prosjektansvar er ofte omtvistet av konsernet. 
Prosjektansvarsakene gir således opphav til både innregnede avsetninger for forpliktelser og betingede forpliktelser som ikke er innregnet på grunn av at selskapet har vurdert 
at det ikke er sannsynlig (under 50 %) at selskapet må betale kompensasjon. Faktiske utfall kan avvike vesentlig fra estimatene benyttet. Se note 19 avsetning for forpliktelser, 
tvister og betingede forpliktelser. 

Inntektsføring på fast- og takpriskontrakter
Selskapet utfører en rekke oppdrag som strekker seg over  flere regnskapsperioder. Løpende avregningsmetode krever estimater av totale inntekter og timer og kostnader i 
prosjektene og måling av fremdrift. Hovedusikkerheten i vurdering av kontraktsinntekter er knyttet til gjenvinnbart beløp knyttet til overskridelser, endringsordrer, krav og 
insentivbetalinger. Gjenværende timer og kostnader avhenger av produktivitet og kostnad for innsatsfaktorer. Ytelser fra egne ansatte, underkonsulenter og andre, grunn- og 
værforhold  valutakurser, med videre kan påvirke kostnadene og estimatene. Måling av fremdrift basert på pådratte timer og kostnader har iboende usikkerhet knyttet til om 
timene og kostnadene reflekterer fremdrift og estimatet på totale timer og kostnader nevnt over. Selv om selskapet har betydelig erfaring knyttet til prosjektstyring og måling, er 
det iboende usikkerhet knyttet til alle disse estimatene. I tillegg kommer eventuelle erstatningssaker, diskutert under Avsetninger for forpliktelser. 

Pensjonsforpliktelser
Beregning av ytelsesbaserte netto pensjonsforpliktelser (forskjellen mellom ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler) krever bruk av estimater og forutsetninger. 
Diskonteringsrenten er en av de vesentligste forutsetningene. Norsk Regnskapsstiftelse har vurdert det slik at det kan være et marked for foretaksobligasjoner av høy kvalitet 
(OMF) i Norge fra 2012 og dermed åpnet for bruk av OMF eller statsobligasjoner som grunnlag for fastsettelse av diskonteringsrenten. Selskapet benytter OMF som grunnlag 
for fastsettelse av diskonteringsrenten. Forskjellen mellom renten for OMF og statsobligasjoner er blitt redusert per 31. desember 2014 sammenlignet med året før. Note 11 
inneholder en sensitivitetsanalyse for endringer i visse aktuarmessige forutsetninger og hvordan de påvirker pensjonsforpliktelser. Hvordan andre forutsetningene er fastsatt 
fremkommer også av denne noten.

Skatter og avgifter
Selskapet har aktiviteter i og utenfor Norge. Det er risiko for at skattemyndigheter kan ha annen vurdering enn konsernet med hensyn på hvor mye skatter og avgifter som skal 
betales. Konsernet foretar avsetning for skatter og avgifter basert på beste estimat på beløpene som skal betales for forpliktelser som er sannsynlige, med antagelse om at 
konsernet og skattemyndigheter besitter samme informasjon. Konsernet er ikke kjent med vesentlige uenigheter ved avleggelsen av det foreliggende konsernregnskapet. 

Konsernet har innregnet utsatt skattefordel i morselskapet, hvorav størstedelen gjelder innregnede pensjonsforpliktelser. Morselskapet har en lang historie med betydelige 
overskudd og selskapet anser det sannsynlig at utsatt skattefordel vil bli realisert. 
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NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING

NEDSKREVET

Tusen kroner Bokført beløp Ikke forfalt 0-30 dager 30-60 dager 60-90 dager >90 dager

Kundefordringer 430 144 374 984 26 232 7 786 4 350 2 806 13 985

Påløpte inntekter 97 658 93 226 1 215 1 076 405 1 736 -

Andre kortsiktige fordringer 1) 27 355 27 355 - - - - -

Andre langsiktige fordringer 5 934 5 934 - - - - -

Avsetning for tap på fordringer (9 754) 0 - - - - (9 754)

Sum kundefordringer og andre fordringer 551 337 501 500 27 447 8 862 4 755 4 542 4 230

1) Andre kortsiktige fordringer inkluderer ikke forskuddsbetalinger, da det ikke er definert som finansielle eiendeler

Endringer avsetning til tap på kundefordringer gjennom året

Tusen kroner 2014

Inngående balanse avsetning tap på fordringer  11 057 

 (1 303)

 9 754 

Realiserte tap i form av konkurs o.l.  2 285 

b)  Likviditetsrisiko

Forfallsprofil rentebærende gjeld
31. desember 2014

Tusen kroner Verdi i balansen 1 år 2 år 3 år Sum betalinger

Rentebærende gjeld 10 414                        3 471             4 628                2 314           10 414               

Renter på rentebærende gjeld 1) 297                147                  16                460                    

Sum rentebærende gjeld inkl. renter 10 414                        3 768             4 775                2 330           10 874               

1) Beregnet med rentesats per 31.12.2014

Valutaterminene gjelder salg av EUR mot kjøp av NOK. Pålydende beløp i tabellen  nedenfor er salg EUR mot kjøp NOK, fordelt på år per 31. desember 2014.
Valuta i tusen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sum
Solgt valuta EUR IA 333 137 119 137 48 775
Kjøpt valuta NOK IA 2762 1135 988 1135 400 6422
Bokført verdi NOK  (688)

Alle andre kortsiktige finansielle forpliktelser forfaller til betaling innen ett år. 

Forfall

Endring i avsetning til tap på kundefordringer gjennom året

Utgående balanse avsetning tap på fordringer

a)  Kredittrisiko

Aldersfordeling av kundefordringer, påløpte inntekter og andre fordringer per 31. desember 2014

ALDERSFORDELING AV FORDRINGER SOM IKKE ER UTSATT FOR VERDIFALL

Kredittrisiko er risikoen for at kundene ikke kan gjøre opp sine betalingsforpliktelser. Kredittrisiko anses som del av forretningsmessig risiko og følges opp 
som del av løpende drift. Mesteparten av konsernet aktivitet per 31.12.2014 er i morselskapet. Selskapet har etablert prosedyrer for kredittvurdering av så 
vel større kunder som leverandører. Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav. Det har historisk sett har vært 
realisert lite tap på fordringer som følge av økonomiske problemer hos kunder. Selskapets kunder er til en stor grad offentlige eller solide selskaper. 
Selskapet har en sentral kredittpolicy, og det innhentes bl.a. eksterne kredittopplysninger på kunder av vesentlig størrelse som skal ha kreditt i selskapet. 
Selskapet har noen store kontrakter, som således til en viss grad gir konsentrasjon av risiko med hensyn på store kunder. Størstedelen av konsernets 
kunder er norske, slik at det er geografisk konsentrasjon av risiko. Selskapet har en rekke kunder, men med enkelte store kunder. Av morselskapets 
enkeltkunder, utgjorde de fem største enkeltkundene om lag en tredjedel av morselskapets driftsinntekter i 2014 og kundefordringer per 31.12.2014. De 
femten største kundene utgjorde om lag halvparten av driftsinntekter og kundefordringer. Om lag 45 % av morselskapets inntekter og kundefordringer var til 
offentlige kunder og offentlige foretak (stat, kommune, stats- og kommunale foretak ol) i Norge og utland. Morselskapets kunder utover offentlige er i stor 
grad industriforetak (og andre rådgivende ingeniører). Konsernets maksimale kreditteksponering utgjør innregnet verdi av fordringer og bankinnskudd. Alle 
kortsiktige fordringer har forfall innen ett år. Kunder har normalt en kredittid på 30 dager etter fakturering. Langsiktige fordringer utgjør begrensede beløp, og 
har ikke fastsatt forfallstid. Selskapet vurderer at risiko for ikke-realisering av innregnede kundefordringer og opparbeide inntekter i hovedsak er knyttet til 
eventuelle honorartvister og endringer i estimater knyttet til fremdrift i prosjekter. Selskapet har foretatt estimater knyttet til disse forholdene, men 
estimatenes natur gjør at de kan endres i både positiv og negativ retning. Selskapet har ikke historikk som muliggjør avsetning for tap på en portefølje av 
kundefordringer. Selskapet foretar individuelle vurderinger av kundefordringer over en viss størrelse, med spesielt fokus på de som er forfalt over 90 dager. 
Generelt fakturerer selskapet kundene løpende for timer arbeidet i oppdragene. Vurdering av om inntekt er opptjent skjer i noen tilfeller også etter at timene 
er fakturert, med nedjustering av inntekt og kundefordringer. I noen tilfeller er det vurdert at inntekten er opptjent knyttet til fakturerte beløp, men hvor det en 
tid senere blir honorartvister. Den største delen av avsetning for tap på fordringer er knyttet til slike forhold. I den grad disse har blitt realisert i form av 
kreditnota, så har inntekten blitt nedjustert i stedet for ført som realisert tap. Realisert tap i tabellen nedenfor er således knyttet til konkurser mv hos 
kundene. 

Konsernets eksponering for finansiell risiko er primært relatert til kredittrisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og renterisiko. Konsernets pensjonsmidler er også 
utsatt for markedsrisiko og nåverdien av brutto pensjonsforpliktelse påvirkes av diskonteringsrenten, men omtales ikke videre i denne noten. Se note 11.

Risikostyringen i konsernet skal gjennom synliggjøring og bevisst styring av både finansielle og operasjonelle risikofaktorer støtte opp under verdiskapingen i 
konsernet og sikre en fortsatt solid finansiell plattform. Operasjonell risiko er i hovedsak knyttet til større prosjekter, som løpende gjennomgås av 
konsernledelsen.

Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisiko oppstår dersom det ikke er samsvar mellom 
kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle forpliktelser. Styring av likviditetsrisiko skjer ved at det utarbeides strategier for likviditetsstyring, som 
operasjonaliseres gjennom likviditetsbudsjetter og løpende oppfølging av disse. Konsernet har historisk hatt overskuddslikviditet og har løpende betalt utbytte 
til eierne. Konsernets kontantstrøm fra driften har i 2014 vært positiv. Virksomheten i Multiconsult er utsatt for normale svingninger som påvirker 
kontantstrømmen gjennom året. Størstedelen av utbetalingene er knyttet til ansatte og underkonsulenter. Per 31. desember 2014 hadde konsernet en netto 
kontantbeholdning på 438 millioner kroner. I tillegg hadde selskapet per 31. desember 2014 en ubenyttet kassekreditt på 40 millioner kroner i Nordea Bank 
Norge ASA. Kassekreditten fornyes årlig. Selskapet hadde per 31. desember 2014 en garantifasilitet på 120 millioner kroner, som var trukket med 70 millioner 
kroner. Garantifasilitieten fornyes årlig. Enkeltgarantier under rammen kan løpe inntil fem år. Samlet sett sikrer dette en god likviditetstilgang for konsernet. 

Fasilitetene inkluderer krav om mer enn 35 prosent egenkapitalandel per 31. desember for Selskapet. Per 31. desember 2014 er egenkapitalandelen i 
Selskapet lavere enn 35 %. Dette hadde ingen betydning for klassifisering i balansen, da konsernet ikke har noen innregnet gjeld knyttet til disse avtalene. I 
mars 2015 ble disse avtalene forlenget med frafall av kravene om minimum egenkapitalprosent eller negativ pantsettelse, forutsatt at Selskapet børsnoteres 
innen september 2015. 

Selskapet datterselskap i England (Multiconsult UK Ltd) har et lån fra Nordea UK på GBP 900 tusen, med løpetid til 2017 og med garanti fra Selskapet. 
Multiconsult UK har også ukommittert kassekreditt på GBP 200 tusen og ukommittert garantiramme på GBP 1 million, med garanti fra Selskapet. Forfall av 
langsiktige og kortsiktige gjeldsposter er gjengitt nedenfor.

Det er ingen betydelige restriksjoner på Selskapets mulighet til å få tilgang til eller bruke konsernets eiendeler og gjøre opp konsernets forpliktelser. 
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c)  Valutarisiko

d)  Renterisiko

e)  Kategori av finansielle instrumenter

Tusen kroner

Tilgjengelig 
for salg

Utlån og 
fordringer Sum

Antatt virkelig 
verdi

Nivå i 
verdsettelseshi

erarkiet

Eiendeler

Aksjer og andeler  570  -  570  570  3 

Andre langsiktige fordringer  -  5 364  5 364  5 364 IA 
Kundefordringer og andre fordringer (eksklusive forskuddsbetalte kostnader)  -  545 404  545 404  545 404 IA 

Bankinnskudd, kontanter  -  448 611  448 611  448 611 IA 

Sum eiendeler 570 999 379 999 949 999 949

Antatt virkelig verdi 570 999 379 999 949 999 949

Tusen kroner

Virkelig verdi 
over 

resultatet

Andre 
finansielle 

forpliktelser til 
amortisert kost Sum

Antatt virkelig 
verdi

Nivå i 
verdsettelseshi

erarkiet

Forpliktelser

Derivater  688  -  688  688  2 

Rentebærende gjeld  -  10 414  10 414  10 414  2 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 2)  -  498 541  498 541  498 541 IA 

Sum forpliktelser 688 508 955 509 643 509 643

Antatt virkelig verdi 688 508 955 509 643 509 643

f)  Kapitalstyring

Netto rentebærende kontanter og egenkapital per 31. desember 2014 2013
Tusen kroner (unntatt prosent)

Kontanter og kontantekvivalenter  448 611  356 218 

Minus rentebærende gjeld  (10 414)  (9 047)

Netto rentebærende kontanter  438 197  347 171 

Egenkapital  419 914  425 874 

Egenkapitalprosent konsern 32 % 38 %

Egenkapitalprosent morselskap 28 % 35 %

Konsernet har følgende kategorier av finansielle instrumenter:

Per 31. desember 2014

1) Forskuddsbetalinger er utelatt fra fordringsposten i balansen, ettersom dette er en analyse som kun kreves for finansielle instrumenter

2) Forskuddsfakturert beløp (mottatt forskudd) og betalbar skatt er ekskludert fra leverandørgjeld og annen gjeld, da denne analysen kun kreves for finansielle instrumenter

Selskapet er til en viss grad operasjonelt influert av valutasvingninger, i hovedsak relatert til inntekter fra oppdrag i utlandet. Risikoen knytter seg til levering 
av ingeniørtjenester fra Norge til utlandet. Flere pågående utenlandsoppdrag har avtalte rater i annen valuta enn NOK, i hovedsak EUR og USD. Når 
vesentlig valutarisiko oppstår vurderes denne særskilt, men har hittil i begrenset grad blitt sikret gjennom terminkontrakter. Konsernet hadde noen 
terminkontrakter per 31. desember 2014 og 2013, se over. Selskapet har bare i begrenset grad bankkonti, kundefordringer og leverandørgjeld i utenlandske 
valuta. Datterselskapene har i hovedsak pengeposter i sin funksjonelle valuta. Endringer i valutakurser mellom norske kroner og utenlandsk valuta kan 
påvirke selskapets resultatregnskap og egenkapital.  

Konsernet driver virksomhet primært i og fra Norge. Konsernets datterselskaper i England, Singapore og Russland har hatt begrenset aktivitet. Konsernet 
ervervet et datterselskap i Polen i september 2014. Konsernet er derav regnskapsmessig eksponert mot omregningsvalutarisiko fra GBP, SGD, rubler og 
Polske Zloty (PLN). Konsernet har også ubetydelige investeringer i tilknyttede selskaper utenfor Norge. Egenkapital i utenlandske enheter valutasikres ikke, 
og kursendringer får effekt på konsernets egenkapital. Valutakurseffektene har hittil vært begrenset. De kan øke noe som følge av investeringen i Polen, 
men forventes ikke å bli betydelige basert på nåværende investeringer i utenlandske enheter.

Effekt på monetære poster av en rimelig sannsynlig endring i valutakurser sammenlignet med de enkelte konsernenheters funksjonelle valuta ville per
31.12.2014 vært ubetydelig.

Konsernets driftsinntekter og kontantstrøm fra operasjonell virksomhet er i begrenset grad direkte påvirket av renteendringer. Konsernets renterisiko er 
knyttet til variabel rente på bankinnskudd og plasseringer samt variabel rente på gjeld i det engelske datterselskapet. Konsernet har ingen 
fastrenteinnskudd eller gjeld, og er således ikke utsatt for virkelig verdi renterisiko. Konsernet vil løpende vurdere kapitalstrukturen fremover. Per 31. 
desember 2014 vil en renteendring på ett prosentpoeng gi en årlig netto renteinntekt på 4 millioner kroner, beregnet på beholdning av rentebærende netto 
kontanter. Som følge av at konsernet ikke har hatt netto rentebærende gjeld har konsernet så langt ikke utarbeidet en policy for styring av renterisiko.

Estimater på virkelig verdi og verdsettelseshierarkiet
Konsernet måler virkelig verdi ut fra følgende verdsettelseshierarki som reflekterer input benyttet i målingen av virkelig verdi.
Nivå 1: Noterte priser fra aktive markeder for identiske finansielle instrumenter.
Nivå 2: Annen observerbar input enn den som benyttes på nivå 1 som er observerbar for eiendelen eller forpliktelsen, enten direkte (priser) eller indirekte 
(utledet fra priser).
Nivå 3: Input for eiendeler eller forpliktelser som ikke baseres på observerbare markedsdata (ikke observerbar input).

Netto bokført verdi av kundefordringer, andre fordringer, bankinnskudd, kontanter og leverandørgjeld antas omtrent å tilsvare virkelige verdi. Virkelig verdi på 
rentebærende gjeld estimeres ved å diskontere fremtidige kontantstrømmer med antatt markedsrente for tilsvarende finansielle instrumenter. Som følge av 
begrenset beløp av denne gjelden er det antatt at bokført verdi omtrent tilsvarer virkelig verdi. Aksjer og andeler er unoterte, har lav verdi og det er antatt at 
bokført verdi omtrent tilsvarer virkelig verdi. Virkelig verdi av derivater (terminkontrakter) er beregnet basert på nåverdien av fremtidige kontantstrømmer, 
beregnet ved bruk av rentekurver, valutakurser og valutadifferanser på balansedagen.

Konsernet har hittil fulgt opp sin kapitalstruktur ved å sikre tilstrekkelig fri likviditet i form av kontanter, bankinnskudd og kassekreditt, for å løpende kunne 
betjene sine forpliktelser uten lånefinansiering, ha tilstrekkelig egenkapital og ha tilgjengelig likviditiet til blant annet å kunne gjøre strategiske oppkjøp. Det 
er krav om 35 % egenkapitalandel i Selskapets kassekreditt og garantirammeavtaler. Disse fornyes i begynnelsen av hvert år. Per 31. desember 2014 er 
egenkapitalandelen i Selskapet lavere enn 35 %. Dette hadde ingen betydning for klassifisering i balansen, da selskapet ikke har noen innregnet gjeld 
knyttet til disse avtalene. I mars 2015 ble disse avtalene forlenget med frafall av krav om minimum egenkapitalprosent eller negativ pantsettelse, forutsatt at 
Selskapet børsnoteres innen september 2015.

Konsernet vil fremover vurdere sin kapitalstruktur.
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Note 4  Virksomhetssammenslutninger

Multiconsult Polska

Øvrige virksomhets‐

sammenslutninger

Kundefordringer  6 249  487 

Utsatt skattefordel  7 412  15 

Immaterielle eiendeler  59 

Varige driftsmidler  874  86 

Andre eiendeler  873  309 

Kontanter, bank  51 000  1 152 

Sum identifiserbare eiendeler  66 467  2 049 

Langsiktig gjeld  2 301 

Forskudd fra kunder  35 373 

Annen kortsiktig gjeld  3 263  444 

Sum identifiserbare forpliktelser  40 937  444 

Netto identifiserbare eiendeler  25 530  1 605 

Goodwill  3 113  2 595 

Sum vederlag for aksjene, betalt med kontanter  28 643  4 200 

1) I påvente av endelig informasjon er oppkjøpsanalysene foreløpige

Virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet 1)

15. september 2014 kjøpte Selskapet 100 % av aksjene i Multiconsult Polska  (tidligere WS Atkins-Polska) 
beliggende i Warszawa. Kjøpesum var 3.500  tusen euro omregnet til 28.643 tusen kroner etter transaksjonsdagens 
kurs. Selskapet består av ca 80 rådgivere med  kompetanse innen markedsområdene samferdsel og olje og gass.  
Virksomheten drives fra Polen og er en integrert del av konsernets samlede fagmiljø innen samferdsel, olje og gass. 

15. april 2014 ble kjøp av 100% av aksjene i Helge Lindeflaten AS gjennomført. Kjøpesum var 4,2 millioner kroner. 
Overtagende selskap var Multiconsults 100 % eide datterselskap Vest Consult AS .

Kommentarer til oppkjøpet av Multiconsult Polska
Virkelig verdi av kundefordringene er vurdert til pålydende. Det forventes at kundefordringene vil kunne inndrives. 
Utsatt skattefordel er hovedsaklig knyttet til forskuddsbetalinger fra kunder. Transaksjonskostnader knyttet til 
kjøpet på 1.080 tusen kroner er kostnadsført som del av andre driftskostnader.

Innregnet goodwill på 3,1 millioner kroner kan knyttes til synergien som oppstår mellom de norske og polske 
fagmiljøene, inntjening knyttet til prosjekter over landegrensene, og verdi av ansatte, som er immaterielle 
eiendeler som ikke oppfyller vilkårene for separat innregning. Goodwill ervervet ved overtakelsen er ikke 
skattemessig fradragsberettiget.

Multiconsult Polska har avvikende regnskapsår  fra 1. april til 31. mars. Det er benyttet perioderegnskap med 
avslutning 31. desember 2014 i konsolideringen for 2014. Kjøpet fant sted med regnskapsmessig virkning fra 15. 
september 2014 og har bidratt med 12.512 tusen kroner til konsernets inntekter og -186 tusen kroner til resultat 
før skatt i eiertiden (3,5 måneder). Hadde  Multiconsult Polska bidratt med en full 12 måneders periode, ville  
konsernets driftsinntekter økt med anslagsvis 36.236 tusen kroner og resultatet før skatt økt med 3.720 tusen 
kroner.  
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Note 5  Segment

Spesielle poster: 2014 2013 Segment
Avvikling fripoliseordning pensjon  -  48 138 Ufordelt
Nedskriving Goodwill  -  (6 000) Østlandet

Sum spesielle poster 0  42 138 

Informasjon om konsernets rapporteringspliktige segmenter:

Segment

2014 Østlandet Øvrig Norge Internasjonalt Ikke fordelt Sum

Brutto driftsinntekt 1 273 989 942 741 32 339 16 559 2 265 627
Netto driftsinntekt 1 070 791 872 882 27 797 15 039 1 986 509
EBITDA 167 702 78 737 3 595 (3 567) 246 466
Av- og nedskrivninger 12 874 20 906 845 0 34 625
EBIT 154 827 57 831 2 750 (3 568) 211 841
EK metode investeringer - - 1 455 5 506 6 961

Fordringer 1) 302 074 203 643 19 125 2 962 527 803
# ansatte 788 727 102 107 1724

2013 Østlandet Øvrig Norge Internasjonalt Ikke fordelt Sum

Brutto driftsinntekt 1 150 170 862 826 9 682 19 467 2 042 144
Netto driftsinntekt 978 241 796 209 9 682 18 433 1 802 565
EBITDA 132 302 84 774 (6 042) 50 075 261 109
Av- og nedskrivninger 19 341 20 884 444 - 40 669
EBIT 112 961 63 890 (6 486) 50 075 220 440
EK metode investeringer - - - 3 342 3 342

Fordringer 1) 308 735 201 533 6 177 2 231 518 676
# ansatte 754 681 24 96 1 555

1) Fordringer inkluderer kundefordringer og opptjente, ikke fakturerte inntekter. Se note 12.

Av samlet omsetning i 2014 var 13,5 % mot en statlig enkeltkunde (11,6 % i 2013). Omsetningen er fordelt på segmentene Østlandet og Øvrig Norge. 
Selskapet har ikke øvrige kunder som står for mer enn 10% av omsetningen.

Ca. 45 % av samlet omsetning var fra offentlige kunder og offentlige foretak (stat, kommune, stats- og kommunale foretak ol) i Norge og utland. 

Konsernets virksomhet er inndelt i tre segmenter:
*Østlandet representert ved kontoret i Oslo, regionene Østfold (Fredrikstad og Moss) og Buskerud/Vestfold/Telemark (Drammen, Skien og 
Tønsberg),
*Øvrig Norge, det vil si regionene Sør (Kristiansand og Grimstad), Sør Vest (Stavanger og Egersund), Vest (Bergen), Midt (Trondheim og Steinkjer) 
Nord (Tromsø, Finnmark og Svalbard).
*Internasjonalt: Består av selskapene Multiconsult Polska (Polen), Multiconsult UK (England), Multiconsult Asia (Singapore) og Multiconsult 
Russland.

Segmentene er organisert ved geografiske inndeling og samsvarer med den interne rapporteringen til konsernets øverste beslutningstaker, som er 
administrerende direktør. . Oppdrag bemannes på tvers av segmentene. Inntekter og kostnader rapporteres i et segment basert på hvor den ansatte 
er lokalisert.

Konsernet rapporterer internt i tillegg inntekter fordelt på markedsområder:
1. Bygg og eiendom, 2. Energi, 3. Industri, 4. Miljø og naturressurser, 5. Olje og gass og 6. Samferdsel og infrastruktur.

Østlandet og Øvrig Norge tilbyr tjenester innenfor hele tjenestespekteret.  
Internasjonalt: Multiconsult UK tilbyr i hovedsak tjenester innen energi, mens Multiconsult Asia konsentrerer seg om olje og gass. Selskapet i Polen 
tilbyr i hovedsak tjenester innen markedsområdene samferdsel og infrastruktur, miljø og naturressurser og olje og gass. Multiconsult Russland har 
liten aktivitet, og tilbyr i hovedsak tjenester innen olje og gass.

Ikke fordelt består i hovedsak av enkelte ufordelte konsernkostnader og datterselskapet Analyse og Strategi, i tillegg til engangseffekt ved opphør
pensjonsordninger i 2013. 

Kostnader for administrative tjenester, husleie, avskrivninger etc. blir fordelt til segmentene. Fordeling av kostnader rapporteres ikke som interne 
inntekter og kostnader. Alle driftsinntekter for segmentene er således konserneksterne. Eiendeler rapporteres ikke internt fordelt på segmentene. 
Informasjonen er lik den konsernledelsen legger til grunn ved allokering av ressurser og vurdering av  inntjening. Regnskapsprinsippene for 
segmentene er de samme som for konsernet.
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Driftsinntekter
Driftsinntekter vist per markedsområde:
Tusen kroner 2 014 2 013
Bygg og Eiendom 751 219 729 269
Energi 361 819 238 075
Industri 99 337 125 679
Miljø og naturressurser 81 374 78 213
Olje og gass 280 782 257 457
Samferdsel og infrastruktur 691 096 613 451

2 265 627 2 042 144

Hvorav rapportert som andre driftsinntekter 23 161 28 802

Driftsinntekter vist per land:
Tabellen under viser inntekt fordelt på geografi, vist ut fra kundens lokasjon:

2 014 2 013
Norge 2 050 766 1 886 723
Afrika (Malawi, Tanzania, Uganda) 76 146 47 688
Asia (Nepal, Bhutan, Vietnam) 48 848 44 392
Polen 12 512 772
England 21 417 10 543
Øvrige land 55 937 52 026

2 265 627 2 042 144

Kundens lokasjon er basert på faktureringsadresse.

Anleggsmidler er i hovedsak lokalisert i Norge.
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Note 6  Forskning og utvikling 

Note 7  Andre driftskostnader

Tusen kroner 2014 2013

Leiekostnader (operasjonell lease) 90 938 93 893

Andre husværekostnader 23 905 17 044

Konsulenter 25 945 27 406

Teknisk utstyr 36 223 30 269

Kontorkostnader, EDB 39 585 35 556

Teletjenester 15 335 13 870

Reiser og diett 23 155 20 305

Markedsføring 10 512 12 283

Tap på krav 982 2 041

Annet 23 864 29 596

Sum andre driftskostnader 290 443 282 264

Revisor
Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper utgjør for 2014: 
Tusen kroner Deloitte Andre

Lovpålagt revisjon 1 436 18
Skatterådgiving 395 -
Andre attestasjonstjenester 83 -
Annen rådgivning 815 -

Tallene ovenfor er eksklusive merverdiavgift. I annen rådgivning inngår blant annet bistand til finansiell 
due diligence og veiledning vedrørende ansatte i utlandet.

Selskapet har en del forsknings‐ og utviklingsaktiviteter. For definisjonen i IFRS og regnskapsloven har selskapet 
delt aktivitetene inn i følgende kategorier:
1. Prosjekter med ekstern funding, 
2. Prosjekter med samarbeidspartnere (f.eks SINTEF), Skattefunn o.l. PhD‐ordninger
3. Aktiviteter knyttet til utvikling av metodikk, prosess mv som selskapet bruker for å levere til kunder        
(produkt‐ og  prosessutvikling), inkludert slike aktiviteter i konsernnettverk.

Samlede utgifter for disse aktivitetene utgjorde 13 millioner kroner både i 2014 og 2013, hvorav 2 millioner 
kroner er viderefakturert til kunder i begge årene. Ingen utviklingsutgifter er innregnet i balansen.
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Note 8 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad 2014 2013

Lønn 1 147 501 1 024 846

Arbeidsgiveravgift 155 894 135 944

Pensjonskostnader (se note 11) 81 593 25 223 1)

Andre ytelser 64 613 73 179
Sum lønnskostnad 1 449 600 1 259 192

1) i 2013 er kostnad redusert med engangseffekt ved opphør av fripoliseordning 48 138

Antall sysselsatte årsverk gjennom året 1 593 1 387

Antall ansatte per 31.12. 1 724 1 555

Ytelser til ledende personer 2014 1) Adm direktør Styret Andre nøkkelpersoner i ledelsen

Lønn og opptjente feriepenger 3 003 356 14 349 775
Styrehonorar 2) 1 570 000

Pensjonskostnader - ytelsesplaner 3) 5 681 142

Pensjonskostnader - innskuddsordning 4) 82 531 363 527
Bonus og resultattildeling opptjent i 2014 366 332 765 668

Sum 3 452 219 1 570 000 21 160 112

1) Ytelser til ledende personer er det som er opptjent i løpet av året, uavhengig av når det utbetales. 

3)  Pensjonskostnad ytelsesordning er årets kostnad og effekt av endret måling (etimatavvik), dvs kostnaden i totalresultatet
4)  Pensjonskostnader - innskuddsordning er årets innskudd

Ytelser til ledende personer 2013 1): Adm direktør Styret Andre nøkkelpersoner i ledelsen

Lønn og opptjente feriepenger 2 979 192 14 059 442
Styrehonorar 2) 740 000
Pensjonskostnader - ytelsesplaner 3) (286 254)
Pensjonskostnader - innskuddsordning 4) 103 780 430 625
Bonus og resultattildeling opptjent i 2013 157 140 720 651
Sum 3 240 111 740 000 14 924 463

1)  Opptjent i løpet av året, uavhengig av når det utbetales. 

2)  Styrehonorar vedtas av generalforsamlingen i året etter regnskapsåret. Styrehonorarer i noten er således de beløp som er vedtatt 
     av generalforsamlingen i 2013. For ansattevalgte styrerepresentanter vises bare styrehonorar.
3)  Pensjonskostnad ytelsesordning er årets kostnad og effekt av ny måling (etimatavvik), dvs kostnaden i totalresultatet

4)  Pensjonskostnader - innskuddsordning er årets innskudd

Konsern

2)  Styrehonorar vedtas av generalforsamlingen i året etter regnskapsåret. Styrehonorarer i noten er således de beløp som er vedtatt av 
generalforsamlingen i 2014. For ansattevalgte styrerepresentanter vises bare styrehonorar.

Ved ansettelsen i 2013 fikk Adm. direktør opsjon på å kjøpe 1.500 aksjer i Multiconsult AS til kr. 140 per aksje. Adm.direktør har under denne
avtalen kjøpt 1.300 aksjer i 2014 og 200 aksjer i 2013. Tabellene over inkluderer ikke eventuelle fordeler knyttet til disse aksjekjøpene. Per 31. 
desember 2014 har ikke konsernet utstedte tegningsrettigheter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, 
kjøp eller salg av aksjer i selskapet.

Adm. direktør har, hvis han må fratre sin stilling (med mindre han har grovt tilsidesatt sine plikter i henhold til lov), avtale om full grunnlønn inntil han 
går inn i ny stilling eller maksimalt 12 måneder.

Det ingen avtaler om sluttvederlag for andre nøkkelpersoner i ledelsen.

Adm. direktør har en bonusavtale som muliggjør utbetaling ved eventuell overoppfyllelse av budsjetterte mål. Maksimal bonus i ansettelseavtalen er 
fire månedslønner. For 2014 valgte Adm.direktør å redusere bonuspotensialet til to månedslønner.
Avtale om bonus for andre nøkkelpersoner i ledelsen er basert på økonomiske resultater for konsernet/lokal enhet og individuelle mål. Maksimal  
bonus er begrenset til èn månedslønn.
Adm.direktør og resten av konsernledelsen deltar på lik linje med alle øvrige ansatte i selskapets resultatdelingsordning. 

Styrets medlemmer har ingen avtaler om bonus eller resultattildelinger eller avtaler om sluttvederlag i kraft av å være medlem av styret.
Ansatterepresentanter i styret deltar på lik linje med alle øvrige ansatte i selskapets resultatdelingsordning, men har ingen avtaler om sluttvederlag.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ansatte, styremedlemmer eller aksjonærer.
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Note 9  Finansposter

2014 2013

FINANSINNTEKTER

Andre renteinntekter 9 852 7 362
Andre finansinntekter 1 620 658
Utbytte 157 146
Finansinntekter 11 629 8 166

FINANSKOSTNADER

Andre rentekostnader 153 145
Renter på netto pensjonsforpliktelser (se note 11) 1 803 1 161
Tap på derivater 139 736
Andre finanskostnader 728 388
Finanskostnader 2 823 2 430

Sum finansielle poster 8 806 5 736
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Note 10  Skatt 

Inntektsskatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:
Tusen kroner 2014 2013
Betalbar skatt 56 990 47 024
Netto kildeskatt etter kredittfradrag 2 029 -
Regulering av tidligere års skatter 571 (1 603)
Endring i utsatt skatt 1 310 19 041
Virkning av endring i skatteregler - (1 135)
Skattekostnad ordinært resultat 60 899 63 327

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:
Tusen kroner (unntatt prosent) 2 014 2 013
Ordinært resultat før skatt 227 608 229 519

Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats i Norge (27 % i 2014, 28 % i 2013) 61 454 64 520
Skatteeffekten av følgende poster:
Ikke fradragsberettigede kostnader 405 994
Ikke skattepliktige inntekter (359) (293)
Resultatandel tilknyttede selskaper (1 879) (922)
Effekt av nedvurdert utsatt skatt/skattefordel (299) 1 583
Virkning av endringer i skatteregler og -satser - (1 131)
For mye avsatt tidligere år 571 (1 603)
Netto kildeskatt etter kredittfradrag 2 029 -
Andre poster (1 023) 179

Skattekostnad 60 899 63 327
Effektiv skattesats 0 0
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Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller:

Tusen kroner 2 014 2 013

Anleggsmidler 5 428 5 586
Omløpsmidler 2 404 (2 031)
Gjeld og forpliktelser 16 885 12 628
Pensjonsforpliktelser 57 079 11 171
Underskudd til fremføring 1 597 1 753
Ikke balanseført utsatt skattefordel (1 284) (1 583)
Utsatt skattefordel/forpliktelse i balansen 82 109 27 523

Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidige skattemessige overskudd. 
Utsatt skattefordel i Multiconsult UK er ikke balanseført

Avstemming av utsatt skatt i balansen
Tusen kroner 2 014 2 013

Utsatt skatt 01.01 27 523 22 950
Endring utsatt skatt over resultatet (1 310) (19 041)
Utsatt skatt ved oppkjøp 7 435 83
Virkning av endringer i skatteregler og -satser i resultatet - (1 021)
Utsatt skatt inkludert i andre resultatposter innregnet mot egenkapital 47 992 24 553
Reklassifisering 469 -
Utsatt skatt i balansen (netto) pr. 31.12 82 109 27 523

0

Avstemming av betalbar skatt i balansen
Tusen kroner 2 014 2 013

Kostnadsført betalbar skatt (56 990) (47 024)
Betalbar skatt ved oppkjøp 3 961 -
For mye betalt skatt, ikke utlignet - 1 568
SkatteFunn 1 132 461
Balanseført betalbar skatt (51 897) (44 994) 0

Som følge av underskudd og/eller fritaksmetoden, er det ingen midlertidige
forskjeller som gir opphav til utsatt skatt på tilbakeholdte overskudd i datterselskaper, tlknyttede selskaper eller 
felleskontrollerte virksomheter.
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Note 11  Pensjoner

Endring i totalresultatet i perioden
Tusen kroner 2 014 2 013

Pensjonskostnad alderspensjon ytelsesordningen / driftspensjon (se nedenfor) 30 113 (7 736)
Innregnet som finanskostnad (note 9) (1 803) (1 161)
Pensjonskostnad innskuddspensjon inkl. risikopremie ytelsesordningen 53 283 34 120
Pensjonskostnad i årsresultatet (note 8) 81 593 25 223
Effekt av endring i måling av netto pensjonsforpliktelse 177 749 87 689
Pensjonskostnad i totalresultatet 259 342 112 912

Pensjonskostnad ytelsesordningen / driftspensjon

Tusen kroner 2 014 2 013

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 24 485 33 912

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 27 533 26 189

Renteinntekt på pensjonsmidler (25 730) (25 028)

Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift og effekt av opphør 26 288 35 073

Periodisert arbeidsgiveravgift 3 825 5 329
Nettoeffekt av opphør fripoliseopptjening risikoytelser 30.06.13 (inkl arb.g.avg) - (48 138)

Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift og effekt av opphør ytelsesordning/driftspensjon 30 113 (7 736)

Effekt av endring i måling av netto pensjonsforpliktelse ytelsesordning/driftspensjon
Tusen kroner 2 014 2 013
Effekt av endring i diskonteringsrente 277 582 (10 361)
Effekt av endring i andre økonomiske forutsetninger (70 881) 10 089
Effekt av endret dødlighetstabell - 91 966
Effekt av endring i andre aktuarielle forutsetninger for pensjonsforpliktelsen (13 172) (17 241)
Effekt av endring i aktuarielle forutsetninger for planmidlene (15 780) 13 236
Sum effekt av endring i måling av netto pensjonsforpliktelse 177 749 87 689

Brutto pensjonsforpliktelse ytelseordningen/driftspensjon (inkl. arbeidsgiveravgift)
Tusen kroner 2014 2013

Brutto pensjonsforpliktelse ved periodens begynnelse 696 509 778 019
Kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening 28 310 39 241
Gevinst ved opphør fripoliseopptjening risikoytelser 30.06.13 - (48 138)
Rentekostnad 27 533 26 189
Arbeidsgiveravgift av premier innbetalt til ordningene (4 487) (7 887)
Ordinære betalinger fra ordningene (16 385) (16 649)
Betalinger fra ordningene knyttet til oppgjør - (148 719)
Endret måling av brutto pensjonsforpliktelse 193 529 74 453
Brutto pensjonsforpliktelse ved periodens slutt 925 008 696 509

Pensjonsmidler ytelsesordningen
Tusen kroner 2014 2013

Pensjonsmidler ved periodens begynnelse 655 465 750 972
Renteinntekt 25 730 25 028
Premier innbetalt til ordningene 37 702 65 956
Arbeidsgiveravgift av premier innbetalt til ordningene (4 487) (7 887)
Ordinære betalinger fra ordningene (16 385) (16 649)
Betalinger fra ordningene knyttet til oppgjør - (148 719)
Endret måling av pensjonsmidler 15 780 (13 236)
Pensjonsmidler ved periodens slutt 713 805 655 465

Konsernets norske selskaper har etablert pensjonsordninger som oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Multiconsult AS har to 
tjenestepensjonsordninger, en innskuddsbasert og en ytelsesbasert. Ytelsene i risikodekningene i de 2 ordningene er like. Fripoliseopptjening på 
risikoytelser ble avviklet 30.6.2013. Konsernets datterselskaper i såvel innland som utland har innskuddsordninger.

Multiconsult AS sin ytelsespensjonsordning ble lukket i 2006, og alle ansatte etter dette tidspunktet er innmeldt i  innskuddsordningen. Det var 1.320 
aktive medlemmer og 2 pensjonister i innskuddsordningen ved utgangen av året. Årlige innskudd  i planen er 5 % for innskuddsgrunnlag mellom 1G og 
6G, og 8 % av innskuddsgrunnlaget mellom 6G og 12G. Premiekostnaden til innskuddsordningen var for 2014 på 48.855 tusen kroner og for 2013 på 
31.600 tusen kroner inkludert arbeidsgiveravgift.

Ytelsesordningen hadde 314 aktive medlemmer og 184 pensjonister per 31.12.14. Ytelsesordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i 
hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Risikopremie i 
ytelsesordningen utgjorde i 2014 1.297 tusen kroner.

Selskapet har i tillegg to individuelle ytelsesordninger som finansieres over selskapets drift (driftspensjon) ved utgangen av 2014. Dette er pensjon til en 
pensjonist, og avtale med en aktiv medarbeider om livsvarig pensjon fra og med 2015. Pensjonstilsagnet og de foran nevnte driftspensjoner er usikret, og 
kostnad og forpliktelse er medtatt i oppstillingen over ytelsesplaner nedenfor. 

Arbeidsgiveravgift er beregnet på grunnlag av pensjonsplanenes netto finansiering og inkluderes i brutto pensjonsforpliktelse. Pensjonskostnader 
inkluderer tilhørende arbeidsgiveravgift.
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Finansiell status ytelseordningen/driftspensjon
Tusen kroner 31.12.2014 31.12.2013

Beregnede pensjonsforpliktelser (inkl. arb.g.avg.) (925 008) (696 509)
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 713 805 655 465
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift (211 203) (41 044)

Forpliktelse driftspensjon (328) (328)
Pensjonsforpliktelse i regnskapet (211 531) (41 372)

Økonomiske forutsetninger benyttet i ovenstående beregninger knyttet til ytelsesordningen:
31.12.2012 31.12.2014 31.12.2013

Forventet avkastning på fondsmidler 3,9 % 2,30 % 4,00 %
Diskonteringsrente 3,9 % 2,30 % 4,00 %
Forventet lønnsregulering 3,0 % 2,25 % 3,25 %
Forventet G-regulering 3,3 % 2,50 % 3,50 %
Forventet pensjonsregulering 0,7 % 0,70 % 0,70 %
Demografiske forutsetninger:

uføretariff KU KU KU
dødelighetstabell K2005 K2013BE K2013BE

Investeringskategori: 31.12.2014 31.12.2013

Obligasjoner 80,5 % 71,2 %
Aksjer 9,3 % 13,2 %
Eiendom 8,7 % 11,4 %
Annet 1,5 % 4,2 %

Millioner kroner Forfall
År 1 18,1
År 2 22,7
År 3 23,5
År 4 25,7
År 5 28,5
År 6 - 10 182,0

Sensitiviteter 
Millioner kroner Brutto pensjons- Brutto pensjons-

forpliktelse forpliktelse
Diskonteringsrente +1% (161) (108)
Diskonteringsrente - 0,5% 98 67
Lønnsjustering +1% 98 71
G-regulering +1% (40) (32)
Pensjonsregulering +0,3% 36 23

31.12.2014 31.12.2013

Forutsetningene per 31.12 er benyttet for å beregne brutto pensjonsforpliktelse, inkludert effekt av endring i måling av pensjonsforpliktelsen, og 
pensjonskostnaden i årsresultatet påfølgende år. I beregningen av pensjonsforpliktelsen er det benyttet anbefalte beregningsforutsetninger fra 
veiledning utgitt av Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) per årsslutt, tilpasset selskapets forhold. Forventet lønnsvekst i ytelsesordningene er satt lavere 
enn gjennomsnitt i NRS veiledningen, basert på vurderinger av selskapets forhold inkludert relativt høy alderssammensetning (gjennomsnittsalder 55 
år). Markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) har i de senere årene vært økende i Norge. NRS har derfor åpnet for bruk av OMF renten ved 
utledning av diskonteringsrenten i pensjonsberegningene istedenfor å benytte renten for norske statsobligasjoner. Basert på selskapets vurdering av 
dybden i OMF markedet, så er det for alle år benyttet NRS sitt anbefalte parametersett hvor OMF renten er lagt til grunn ved utledning av 
diskonteringsrenten.

I beregningene er benyttet forsterket risikotabell for dødelighet K2013 BE som er basert på beste estimat for populasjonen i Norge. Risikotabell for 
uføre, KU, gir et rimelig uttrykk for uførerisikoen i konsernet. Som følge av at ytelsesordningen er lukket, er fremtid lønnsregulering estimert lavere enn 
veiledningen fra NRS.

Pensjonsmidlene forvaltes av Storebrand og er investert som følger på balansetidspunktet:

Pensjonsmidlene er investert etter retningslinjer for livforsikringsselskap. Investeringene i obligasjoner er utstedt av den norske stat, norske kommuner, 
finansinstitusjoner og foretak. Obligasjoner i utenlandsk valuta er i hovedsak valutasikret. Det er investert i både norske og utenlandske aksjer. 
Valutasikring av utenlandske aksjer vurderes pr investering.

Konsernet forventer å innbetale om lag 40 millioner kroner i pensjonspremie til de ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene i 2015.

Vektet gjennomsnittlig durasjon på konsernets pensjonsforpliktelser per 31.12.2014 er 17,76 år, og har følgende forfallstruktur de neste 10 årene:

Tabellen nedenfor viser en estimert endring i millioner kroner i pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnad i den ytelsesbaserte pensjonsordningen gitt 
en prosentvis endring i de viktigste beregningsparametrene. Analysen er gjennomført basert på en metode som ekstrapolerer effekten på 
pensjonsforpliktelsen gitt en endring av beregningsparameteret ved utløpet av beregningsperioden.

Risikovurdering
Gjennom den ytelsesbaserte pensjonsordningen er konsernet påvirket av en rekke risikoer som følger av usikkerhet i forutsetningene og fremtidig 
utvikling. Den mest sentrale risikoen er knyttet til redusert diskonteringsrente / reduksjon iavkastning på pensjonsmidlene, og risiko knyttet til økt 
lønnsvekst. Slike endringer medfører en økt forpliktelse for konsernet. 
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Note 12  Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

2014 2013

Kundefordringer 430 145 336 858
Avsetning for tap (9 754) (11 104)
Sum kundefordringer 420 391 325 754

Opptjente, ikke fakturerte inntekter 97 658 181 818
Forskuddsbetalte kostnader 19 271 16 264
Andre 27 355 17 834
Sum andre kortsiktige fordringer 144 284 215 916
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Note 13 Immaterielle eiendeler og goodwill

Beløp i tusen kroner Programvare Goodwill

Anskaffelseskost 1.1.13 34 974 127 049

Tilgang 4 719 0
Tilgang ved oppkjøp 0 18 913

Avgang 2 0
Anskaffelseskost 31.12.13 39 691 145 962

Tilgang 4 841 0
Tilgang ved oppkjøp 59 5 713
Omregningsdifferanser 80 0

Anskaffelseskost 31.12.14 44 671 151 675

Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.13 28 013 74 248

Årets avskrivninger 4 953 0

Årets nedskrivninger 0 6 000

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.13 32 966 80 248

Årets avskrivninger 4 892 0
Omregningsdifferanser 30 0

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.14 37 888 80 248

Bokført verdi 1.1.13 6 961 52 801

Tilgang 4 719 0
Tilgang ved oppkjøp 0 18 913

Årets av- og nedskrivninger 4 953 6 000

Avgang 2 0

Bokført verdi 31.12.13 6 725 65 714

Tilgang 4 841 0
Tilgang ved oppkjøp 59 5 713

Årets av- og nedskrivninger 4 892 0
Omregningsdifferanser 50 0

Bokført verdi 31.12.14 6 783 71 427

Programvare er standard programvare og lisenser som avskrives lineært over 3 år. 

I 2013 ble 6 millioner kroner av goodwill knyttet til Industriplan nedskrevet til null. Dette hadde i stor grad sammenheng
med at flere nøkkelansatte sluttet, og inntektsgrunnlaget ble betydelig redusert. 

Konsernet gjennomfører test for tap ved verdifall av goodwill ved årsslutt, eller oftere hvis det er indikatorer på verdifall. 
Verdifallstesten baseres på identifiserte kontantgenerende enheter i konsernet. En kontantgenererende enhet er den minste 
identifiserbare gruppe av eiendeler som genererer inngående kontantstrømmer som hovedsakelig er uavhengige av de 
inngående kontantstrømmene fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler. Kontantgenerende enheter endres i den grad 
virksomheter blir integrert. Kontantgenererede enheter er på lavere nivå enn segmentinndelingen og følger regioner eller 
enkeltselskaper, i den grad separat finansiell informasjon er tilgjengelig. Kontantgenererende enheter benyttet for å vurdere 
verdien av konsernets goodwill i 2014 er vist i tabellen under. Den bokførte verdien av disse kontantgenererende enhetene
inkluderer varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og allokert goodwill.

Goodwill knyttet til oppkjøpene av Barlindhaug Consult (2011) og Vest Consult (2013) er inkludert i henholdsvis region Nord, 
og Multiconsult Stord AS, en del av region Vest (begge regioner inngår i segmentet Øvrig Norge).  Fordeling av øvrig goodwill  
fremgår av nedenstående tabell. For de fleste kontantgenerende enhtene er balanseført verdi av varige driftsmidler og goodwill 
lav. I forhold til historisk og forventet framtidig inntjening for disse kontantgenererende enhetene kan det konkluderes at 
verdifall ikke er tilstede.
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Goodwill fordelt på virksomhetskjøp:

Beløp i tusen kroner

Selskap Oppkjøpsår Bokført verdi Tilhører segment

Kompas AS 2009 2 573 Vest Øvrig Norge

Multiconsult Voss AS 2012 2 400 Vest Øvrig Norge

Industriplan AS 2010 0 Oslo Østlandet

Hydpro AS 2011 383 Oslo Østlandet

Infratech AS 2013 5 800 Oslo Østlandet

Stensrud AS 2010 1 728 Midt Øvrig Norge

NTE Energiutvikling 2013 2 113 Midt Øvrig Norge

Barlindhaug Consult AS 2011 39 716 Nord Øvrig Norge

Vest Consult AS 2013 11 000 MC Stord Øvrig Norge

Bokført verdi 31.12.13 65 714

Multiconsult Polska 2014 3 113 MC Polska Internasjonalt

Helge Lindeflaten AS 2014 2 595 MC Stord Øvrig Norge

Bokført verdi 31.12.14 71 427

Selskapets strategi har vært å fusjonere norske datterselskaper inn i morselskapet når det er praktisk mulig og 
hensiktsmessig. Således eksisterer de fleste av ovennevte selskaper ikke per 31. desember 2014. 
Se note 15 til morselskapets regnskap for mer informasjon om datterselskaper.

Sensitivitetsanalyse
Tusen kroner

Goodwill KGE 1) Beregnet 31.12.14

Etter endring 
diskonterings-

rente + 2 %
Etter endring EBIT - 

1 %

Barlindhaug Consult AS 39 716 45 524 18 189 490 934

Vest Consult AS / Helge Lindeflaten 13 595 13 853 15 631 8 022 12 290

1) KGE er kontantgenererende enhet, og inkluderer balanseført verdi av goodwill, varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
2) beløpet som gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) overstiger dens balanseførte verdi 

            Bokført verdi Gjennvinnbart beløp overstiger balanseført verdi 2)

Kontant-
generende enhet

Gjenvinnbart beløp er estimert basert på antatt bruksverdi, basert på neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer. Fremtidige 
kontantstrømmer i verdifallstestene ved utgangen av 2014 er basert på styregodkjente budsjetter for 2015 og selskapets 
strategiplan for etterfølgende perioder. Vekst i prognoseperioden 2016 – 2019 er ikke høyere enn langsiktig forventet vekst i 
den økonomien der virksomheten drives. For vekst i terminalverdi utover prognoseperioden er lagt til grunn en moderat vekst 
på 0,5 %.

EBIT-margin er basert på historisk oppnådd margin, men er justert for fremtidig forventet margin i markedet. 

Reinvesteringer i varige driftsmidler er i analysene satt lik årlig avskrivning. Virksomheten er ikke investeringstung, og 
grunnlaget for å opprettholde kapasitet for fremtidig kontantstrøm ligger hovedsakelig i investering i ansatte, noe som 
reflekteres i årlig prognostisert kontantstrøm fra driften. EBIT er således benyttet som et estimat på kontantstrøm.

Diskonteringsrente i analysen er satt til 6 % før skatt ut fra en beregning av gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Risikofri
rente er basert på 10 års statsobligasjoner, gjeldsgrad er anslått til 60 %, markedspremie egenkapital på 5 % og beta på 1. Det 
er benyttet samme diskonteringsrente for alle kontantgenererende enheter da eiendelsbeta er vurdert lik i alle segmenter 
selskapet opererer. 

I forbindelse med overgangen til IFRS har konsernet gjennomført tilsvarende verdifallstester per 1.1.2013 og 31.12.2013. De 
samme nøkkelforutsetningene som nevnt over er lagt til grunn i disse testene.

Nedskrivningstestene har ikke vist noe nedskrivningsbehov for goodwill eller varige driftsmidler knyttet til noen av de 
kontantgenerende enheter, med unntak av nedskrivningen i 2013 knyttet til Industriplan som omtalt over. Det vises til 
nedenstående sensitivitetsanalyse. 
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Note 14 Varige driftsmidler

Tusen kroner

Bygn. og annen 
fast eiendom

Øvrige maskiner, 
anlegg, inventar 
og driftsløsøre

Investering i 
leide lokaler 

Sum varige 
driftsmidler

Anskaffelseskost 1.1.13 5 649 211 472 40 417 257 538
Tilgang - 29 099 7 890 36 989
Tilgang ved oppkjøp - 961 - 961
Omregningsdifferanser - (159) (41) (200)
Avgang - 28 285 313
Anskaffelseskost 31.12.13 5 649 241 346 47 981 294 975
Tilgang - 32 272 2 069 34 341
Tilgang ved oppkjøp - 200 673 873
Omregningsdifferanser - 159 41 200
Avgang - 314 - 314
Anskaffelseskost 31.12.14 5 649 273 663 50 763 330 075

- - - -
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.13 3 635 170 596 20 008 194 239
Årets avskrivninger 110 20 241 8 198 28 549
Årets nedskrivninger - 1 167 - 1 167
Omregningsdifferanser - (58) (3) (62)
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.13 3 745 191 945 28 183 223 894
Årets avskrivninger 110 23 757 5 817 29 683
Årets nedskrivninger - 50 - 50
Omregningsdifferanser - 58 3 62
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.14 3 855 215 811 34 003 253 689

Bokført verdi 1.1.13 2 014 40 928 20 409 63 351
Tilgang - 29 099 7 890 36 989
Tilgang ved oppkjøp - 961 - 961
Årets av- og nedskrivninger 110 21 442 8 198 29 750
Omregningsdifferanser - (119) (38) (157)
Avgang - 28 285 313
Bokført verdi 31.12.13 1 904 49 400 19 777 71 081
Tilgang - 32 272 2 127 34 399
Tilgang ved oppkjøp - 200 673 874
Årets av- og nedskrivninger 110 23 749 5 828 29 687
Omregningsdifferanser - 119 38 157
Avgang - 314 - 314
Bokført verdi 31.12.14 1 794 57 928 16 787 76 510

Økonomisk levetid 10 - 50 år 3 - 8 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær 

Det har ikke vært vesentlige endringer i avskrivningstid, avskrivningsmetode og estimerte restverdier i 2014 eller 2013.

Som tilsvarende 
eiendeler, maks 

leieperioden
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Note 15  Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter er i hovedsak bankinnskudd, pengemarkedsfond/rentefond.

Tusen kroner 2014 2013

Kontanter, bankinnskudd 217 678               174 561                  

Pengemarkedsfond 154 575               120 770                  

Bundne midler 76 358                 60 888                    

Sum kontanter og kontantekvivalenter 448 611 356 218                  

Bundne midler er i hovedsak skattetrekksmidler i morselskapet 63.807 tusen kroner samt bundne midler i 
prosjekter MC Polska 11.037 tusen kroner.
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Note 16 Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte ordninger

Se note 15 til morselskapet for oversikt over tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet.

Nøkkeltall (100 %)
Tusen kroner 2 014 2 013 2 014 2 013

LINK arkitektur AS Tilknyttet selskap 14 656 9 700 61 911 51 884 

Norplan AS 274 2 377 6 493 6 219 

FPS AS Tilknyttet selskap 1 804 (5) 2 813 1 009 
Newplan Ltd Tilknyttet selskap 1 353 - 2 032 679 
Norplan Tanzania Ltd Tilknyttet selskap 1 864 - 4 065 2 201 

FPS Newplan
Norplan 

Tanzania Norplan
LINK Arkitektur

Sum

Inngående balanse 01.01.2013 - - - 1 922 33 022 34 944 

Investeringer i året 367 272 1 079 - - 1 717 

Utbytte utbetalt i 2013 - - - - (1 600) (1 600)

Andel årets resultat ekskl. Internfortjeneste (2) - - 240 3 104 3 342 

Internfortjeneste - - - 949 - 949 

Utgående balanse 31.12.13 365 272 1 079 3 111 34 526 39 353 

Investeringer i året - - - (375) - (375)

Utbytte utbetalt i 2014 - - - (2 166) (1 600) (3 766)

Andel årets resultat 649 541 913 137 4 720 6 961 

Utgående balanse 31.12.14 1 014 813 1 992 707 37 646 42 172 

Ingen av Selskapets felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap anses som vesentlig for selskapet, alene eller samlet.

LINK Arkitektur konsern 41 639 42 004
Anleggsmidler (inklusiv goodwill) 64 288 67 455
Omløpsmidler 127 535 130 160
Langsiktige forpliktelser 1 970 1 581
Kortsiktige forpliktelser 81 958 78 391

Multiconsults andel 34 526 37 646

Driftsinntekter 322 135 361 203
Årsresultat 9 700 14 656

Multiconsults andel 3 104 4 720

Egenkapital for LINK Arkitektur konsern i den første tabellen inkluderer ikke goodwill knyttet til Multiconsults eierandel. 
Multiconsults andel av egenkapitalen til LINK Arkitektur avviker således fra Multiconsults andel vist over.

Oppdragssamarbeid - felleskontrollerte driftsordninger

Felles kontrollert virksomhet

Årsresultat Egenkapital 31.12.

WSP Europe AB, som eier 24,7 % av aksjene i Multiconsult AS, har en eierandel på 20 % og stemmeandel på 16,6 % i LINK arkitektur AS. Det er fem øvrige 
aksjonærer som var de opprinnelige aksjonærene, og som er kontrollert av peroner som også jobbet i selskapet (Partneraksjonærer). Det foreligger en 
aksjonæravtale mellom alle aksjonærene, som i hovedsak regulerer styrerepresentasjon i LINK arkitektur AS. Multiconsult har vurdert at det er ingen som 
kontrollerer, eller har felles kontroll, over LINK arkitektur AS. LINK arkitektur konsernet er blant de ledende arkitektkontorene i Skandinavia. Multiconsult er både 
kunde, og leverandør til LINK arkitektur AS.

Norplan Tanzania Ltd og Newplan Ltd er kjøpt fra Norplan AS i desember 2013. 

Konsernet har for noen leveranseprosjekter inngått avtale om arbeidsfellesskap eller oppdragssamarbeid. Enkelte av disse er vurdert å være felleskontrollerte 
driftsordninger. Deltagerne har gått sammen for å levere et oppdrag, og utfører oppdraget i et (likeverdig) samarbeid gjennom en felles oppdragsgruppe. Slike 
avtaler inngås for enkeltprosjekter. Det er ingen eierandeler i prosjektet/oppdragsgruppen. Den enkelte deltaker har ansvaret for å levere de tjenester som det 
er avtalt at denne skal levere, har ansvar for sine kostnader og har rett til inntekter fra de tjenester deltakeren utfører. Den enkelte deltaker benytter sine 
eiendeler, og det er i begrenset grad noen forpliktelser i ordningen, unntatt at det kan holdes tilbake noe av honoraret for å dekke felleskostnader (for 
eksempel forsikringspremie og reisekostnader). Det er ofte en part som er oppdragsleder i oppdragsgruppen, og forestår aktiviteter som oppdragsledelse, 
prosjektstyring, forretningsførsel, forestå betalinger etc. Oppdragslederen kan bli assorisert som den som leverer prosjektet. Deltakerne har ofte avtalt at de er 
solidarisk ansvarlig for leveransene. Hovedprosjektene som er organisert på denne måten som anses å være felleskontrollert driftsordning hvor konsernet er 
oppdragsleder er Campus Ås og Kampflybasen, begge i Norge. Totale inntekter i disse to prosjektene var om lag 192 millioner kroner i 2014 (89 millioner 
kroner i 2013), hvorav innregnet som konsernets andel av inntektene var om lag 103 millioner kroner i 2014 (45 millioner kroner i 2013).
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Note 17  Leie og andre betalingsforpliktelser
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
Fremtidige leiebetalinger (minsteleie under uoppsigelige operasjonelle leieavtaler, inkludert felleskostnader)

Tusen kroner

Kontor-
lokaler Driftsmidler Sum

Forfall innen 1 år 97 067 3 960 101 027
Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år 382 340 - 382 340
Forfall etter mer enn 5 år 514 221 - 514 221
Total 993 628 3 960 997 588

Tusen kroner

Kontor-
lokaler Driftsmidler Sum

Forfall innen 1 år 97 927 4 237 102 164
Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år 389 849 - 389 849
Forfall etter mer enn 5 år 603 778 - 603 778
Total 1 091 555 4 237 1 095 792

Beløpene i tabellen er udiskonterte 

Se note 7 andre driftskostnader for kostnadsført leie i 2014 og 2013.

Følgende vesentlige leieforhold og fornyelsesopsjoner forelå per 31. desember 2014:

Lokasjon (beløp i tusen kroner) Årlig leie Varighet Opsjon
Nedre Skøyenveien 2 (hovedkontor) 29 200 2 028 nei
Hoffsveien Skøyen (del av hovedkontor) 3 100 2 018 + 5 år
Skøyen Atrium (del av hovedkontor) 13 000 2 022 5 + 5 år
Fredrikstad 5 600 2 019 5 + 5 år
Drammen 3 600 2 018 5 + 5 år
Nesttun Bergen 6 000 2 022 5 + 5 år
Nesttun Bergen 12 500 2 030 5 + 5 år
Midt Sluppenvn. 11 100 2 021 + 3 år
Nord, Kvaløyvn 10 300 2 026 nei

Kontorlokaler i Oslo og Fredrikstad fremleies
Avtalte fremleieinntekter

Tusen kroner 2 014 2 013 

Forfall innen 1 år 4 203 4 203
Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år 11 662 14 272
Forfall etter mer enn 5 år 1 593 3 185
Total 17 457 21 660

Andre vesentlige kommitterte betalingsforpliktelser

Per 31. desember 2014

Per 31. desember 2013

Per 31. desember

Leie av kontorlokaler gjelder i hovedsak selskapets kontorlokaler i Norge. Leie av hovedkontoret i Oslo utgjør 
45,3 millioner kroner årlig frem til delvis opphør i 2018. Leieavtalene har varierende lengde, den lengste til 
2030. I de fleste avtalene blir årlig leie indeksregulert. Fremtidig indeksreguleringer er ikke inkludert i beløpene i 
tabellene. 

Det er ikke pålagt noen vesentlige restriksjoner gjennom leieordninger på utdeling av utbytte, opptak av
ytterligere gjeld, inngåelse av ytterligere leieavtaler eller annet.

Konsernet har ingen andre vesentlige kommitterte minimumsbetalingsforpliktelser. Avtalene med 
underkonsulentene er i hovedsak slik at hvis et oppdrag skulle falle bort, så bortfaller også forpliktelsene til å 
kjøpe tjenester fra underkonsulentene. I noen avtaler kan det være en minimumsperiode hvor konsernet må 
betale til underkonsulenter hvis oppdrag skulle falle bort, men disse er ikke ansett som vesentlige.
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Note 18  Annen kortsiktig gjeld

2014 2013

Skyldig lønn, feriepenger, bonus, resultatdeling og lignende 151 703 137 310
Skyldig underkonsulenter og honorarer 13 461 20 723
Andre påløpte kostnader 22 893 26 643
Mottatt forskuddsbetalinger av inntekter 69 146 88 412
Annet 8 527 14 736   
Sum annen kortsiktig gjeld 265 729 287 825
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Note 19  Avsetning for forpliktelser, tvister og betingede forpliktelser 

Avsetning for forpliktelser 

Tusen kroner Prosjekt-ansvar Annet Totalt
Avsetning 1.1.13 47 303 1 075 48 378
Avsatt i løpet av året 6 790 2 531 9 321
Reverserte avsetninger -4 350 0 -4 350
Benyttet avsetning gjennom året -6 743 0 -6 743
Sum avsetning 31.12.13 43 000 3 606 46 606

Avsatt i løpet av året 7 135 4 786 11 921
Reverserte avsetninger -6 050 0 -6 050

Benyttet avsetning gjennom året -15 700 0 -15 700
Sum avsetning 31.12.14 1) 28 385 8 392 36 777

Konsernet har et betydelig omfang av oppdrag som fullføres i løpet av et år. Normalt har selskapet 
inngått avtale om ansvarsbegrensning med oppdragsgiver. Ved utføring av et oppdrag kan det bli 
avdekket mangler ved eller skader som følge av leveransen som medfører at det fremmes krav mot 
konsernet. Når det er sannsynlig (over 50 %) at et ansvarskrav må dekkes, estimeres ansvarsbeløpet 
og det innregnes avsetning for estimert verdi av forpliktelsen. Tidsperioden fra melding av en sak og 
til endelig oppgjør foretas , kan strekke seg over flere år. 

Oppgjørets størrelse kan variere i betydelig grad. Avsetningen knyttet til en skadesak vurderes til 
antatt kostnad inkludert saksomkostninger, egenandeler, erstatningsbeløp og renter. Som følge av 
den iboende usikkerhet i både beløp og tidspunkt for oppgjør foretas det ingen neddiskontering til 
nåverdi.

Selskapets forsikringsdekning for prosjektansvar er i hovedsak basert på kollektiv avtale for 
rådgivende ingeniørfirma. Forsikringen er ansvarsdekning i standardavtaler for ingeniøroppdrag, med 
egenandel på 300 tusen kroner per sak og normalt maksimal dekning på inntil 150 G (om lag 13 
millioner kroner). Etter en vurdering av forsikringsordningens natur, oppgjørsdynamikk og 
risikofordeling har selskapet presentert forpliktelsene netto etter det som dekkes av forsikringen.

Krav fremsatt av kunder for prosjektansvar er ofte omtvistet av konsernet. Selskapet gjør en grundig 
gjennomgang av hvert krav. Prosjektansvarssakene gir således opphav til både innregnede 
avsetninger for forpliktelser og betingede forpliktelser som det ikke er avsatt for da  konsernet har 
vurdert at det ikke er sannsynlig (under 50 %) at det må betale kompensasjon. 

Det største kravet er på om lag 263 millioner kroner knyttet til Grønneviksøren. I januar 2015 ble 
selskapet frifunnet av Bergen Tingrett, men saksøker har anket til lagmannsretten, og dommen er 
såldes ikke rettskraftig. Selskapet har foretatt en fornyet vurdering av saken og konsekvenser for 
regnskapet i forbindelse med årsavslutningen per 31.12.2014.

1) "Annet", som i hovedsak er langsiktig avlønning til selgere i tidligere virksomhets-
sammenslutninger forventes å bli betalt i 2015. Tidspunkt for oppgjør av prosjektansvarssaker er ofte 
utenfor konsernets kontroll og ikke mulig å estimere pålitelig. Prosessene er omfattende med 
forhandlinger med mange aktører og ofte gjenstand for lengre rettslige prosesser.
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Note 20  Garantier

Garantiforpliktelser ikke balanseført
Tusen kroner 2014 2013

Bankgaranti - avgitte garantier overfor kunder 30 659 23 482                  

Bankgaranti - garantier for andre forpliktelser 39 594 27 407                  
Morselskapsgarantier - avgitte garantier overfor kunder 3 600 3 600                    
Morselskapsgarantier - garantier overfor datterselskap 24 299 21 111                  
Morselskapsgarantier - garantier for andre forpliktelser 213 228                       
Sum garantier og andre sikkerhetsstillelser 98 365              75 828                  

Bankgarantier overfor kunder knytter seg til oppdrag hvor kunden krever sikkerhet for kontraktsansvar.
Bankgarantier for andre forpliktelser er i hovedsak garantier for husleie.
Morselskapsgarantier overfor datterselskap gjelder banklån, rammegaranti kassekreditt og garantiramme for Multiconsult UK.

Morselskapets kassekreditt og garantirammeavtale med Nordea bank Norge ASA inneholder negativ pantsettelsesklausul.

For bundne midler, se note 15 Kontanter.

Note 21  Aksjonærinformasjon

Følgende aksjeeiere eide èn prosent eller mer av totale utstedte aksjer i Multiconsult AS per 31. desember:

Antall aksjer Eierandel Antall aksjer Eierandel

WSP Europe AB 649 061 24,7 % 649 061 24,7 %
Stiftelsen Multiconsult 556 215 21,2 % 484 112 18,4 %
Brian Glover 52 059 2,0 % 52 059 2,0 %
Jan Reidar H. Lindemark 52 059 2,0 % 52 059 2,0 %
Harald Strand 31 586 1,2 % 31 586 1,2 %
Ivar Eng 30 356 1,2 % 32 856 1,3 %
Kjell E. Larsen 30 000 1,1 % 31 000 1,2 %
Trond Dahle 26 969 1,0 % 27 969 1,1 %
Finn Rasmussen 25 770 1,0 % 25 770 1,0 %
Johan H. Bertnes 22 802 0,9 % 27 802 1,1 %
Andre 1 148 043 43,7 % 1 210 646 46,1 %
Totalt antall aksjer 2 624 920 100,0 % 2 624 920 100,0 %

Pålydende er kr 5 per aksje.
Antall egne aksjer ved utgangen av 2014 er 0. Ved utgangen av 2013 var det 1.300 egne aksjer.
Samtlige aksjer som inngår i morselskapets aksjekapital tilhører samme aksjeklasse med samme rettigheter.
Aksjenes omsettelighet er begrenset, i det salg eller overdragelse kun kan skje til ansatte medarbeidere i Multiconsultselskapene
og Stiftelsen Multiconsult.
Ved overdragelse av aksjer har Stiftelsen Multiconsult forkjøpsrett til den kurs det foreligger reelt kjøpetilbud på.
Overdragelse av aksjer til ektefelle / livsarvinger ved gave eller arveovergang omfattes ikke av begrensningen i omsetteligheten.

Aksjer eiet av medlemmer og varamedlemmer av styret og konsernledelsen per 31. desember
2014 2013

Navn Verv Antall aksjer Antall aksjer

Freddy Holstad Styremedlem 2 310                2 110                    
Harald Strand Styremedlem IA 31 586                  
Ivar Eng Varamedlem 30 356              IA
Kjetil Moen Varamedlem 4 903                4 543                    
Eli Grøttheim Varamedlem 8 800                8 800                    
Christian Nørgaard Madsen Adm.direktør 4 350                3 000                    
Øyvind Holtdahl Direktør - Marked og strategi 480                   280                       
Anne Harris Økonomidirektør (CFO) 250                   IA
Elisabeth M. Stene HR-direktør 672                   672                       
Ola Dalen Direktør - Konsernoppdrag 13 600              13 600                  
Lars Opsahl Regiondirektør - Fredrikstad 6 623                5 623                    
Grethe Bergly Regiondirektør - Oslo 1 960                1 860                    
Renè V. Flandorfer Regiondirektør - Sør IA 500                       
Rune Kjærland Regiondirektør - Bergen 3 005                3 005                    
Kjell Kristiansen Regiondirektør - Midt 280                   280                       
Arnor Jensen Regiondirektør - Nord 2 900                2 800                    

2013                      '2014
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Note 22  Nærstående parter
(tall i tusen kroner) 

Transaksjoner og balanser med felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper.
Gjeld til

Tusen kroner 2 014 2 013 2 014 2 013 2 014 2 013 2 014 2 013 2 014 2 013

LINK arkitektur AS 2 278 888 1 675 1 363 12 434 13 602 6 277 5 869 - -
Norplan AS 637 419 - 873 250 - 8 101 1 527 500 500
Norplan Tanzania Ltd 1 817 - 278 - 2 165 - 327 - - -
Newplan Ltd 1 343 - - - 655 - 482 - - -

FPS AS 2 867 - - - - - 26 271 1 582 3 600 3 600
SUM 8 941 1 307 1 953 2 237 15 504 13 602 41 457 8 978 4 100 4 100

Fordringer på Kjøp fra Salg til Garantier avgitt

Konsernets nærstående parter er:
«Nøkkelpersoner i ledelsen» og «Nære medlemmer av en persons familie» og selskaper som noen av disse kontrollerer eller har felles kontroll 
over. Nøkkelpersoner i ledelsen er definert å være styrets medlemmer og konsernledelsen. Se note 8 lønn for informasjon om avlønning til disse. 
Se note 21 Aksjonærinformasjon for informasjon om aksjeeie.
Det var ingen øvrige transaksjoner med nøkkelperson i ledelsen i 2014 og 2013.

Eiere med betydelig innflytelse; Selskapet har vurdert at WSP Europe AB (WSP, eierandel 24,7 %) og Stiftelsen Multiconsult (eierandel 21,2 % per 
31.12.14 og 18,4 % per 31.12.13) har hatt betydelig innflytelse i perioden som dekkes av dette regnskapet. Stiftelsen Multiconsult har rett til en 
styrerepresentant og har historisk hatt en spesiell stilling og innflytelse på selskapet, selv med en eierandel under 20 %. Konsernet WSP er et 
konkurrerende konsulentselskap. Multiconsult har innregnet inntekter på 850 i 2014 (438 i 2013) for salg til WSP konsernet og kjøp av tjenester for 
14.635 i 2014 (12.841 i 2013). Multiconsult hadde per 31.12.2014 fordringer på 28 (38 per 31.12.2013) og gjeld på 797 (4.364 i 2013). Multiconsult 
har innregnet inntekter for salg til Stiftelsen Multiconsult på 776 i 2014 (80 i 2013), og hadde fordring på 4 per 31.12.2014 (null i 2013).

Konsernets felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper. Se note 16 Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte ordninger for mer 
informasjon om disse. 

Selskapet og dets datterselskaper er også nærstående parter. I konsernregnskapet er transaksjoner og balanser eliminert, og vises ikke i denne 
noten for konsernet.

Kjøp gjelder i stor grad arkitekttjenester fra LINK Arkitektur.

FPS AS ble stiftet i oktober 2013 for å gjennomføre en rammeavtale med Jernbaneverket om Follobaneprosjektet. Multiconsult AS er en av eierne, 
og er engasjert av FPS til å leverer deler av kontrakten til FPS AS, dvs de deler hvor Multiconsult er "Hovedkonsulent". En av de andre eierne av 
FPS har også engasjert Multiconsult. Salg i tabellen over inkluderer kun leveransene fra Multiconsult på områder hvor Multiconsult er 
hovedkonsulent (og inkluderer ikke det som  leveres via andre eiere som er hovedkonsulent på andre områder).

Kjøp og salg av aksjer og kapitalinnskudd og utdelinger (utbytte, konsernbidrag) i 2014 og 2013:
- I desember 2013 kjøpte Selskapet 49% av aksjene i Norplan Tanzania Ltd og 40 % av aksjene i Newplan Ltd fra Norplan AS for
samlet 1.351.

- I 2013 mottok Selskapet utbytte fra LINK Arkitektur AS med 1.600, relatert til regnskapsåret 2012.
- I 2014 mottok Selskapet utbytte fra LINK Arkitektur AS med 1.600, relatert til regnskapsåret 2013.
- I 2014 mottok Selskapet tilbakebetaling av deler av innskutt kapital i Norplan AS med 375 samt utbytte 
på 2.166.
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Note 23  Resultat per aksje

I 2013 og 2014 var det ingen potensiell utvanningseffekt på resultat som kan henføres til aksjonærene i Multiconsult AS
eller på antall aksjer. Ordinært og utvannet resultat per aksje er således lik.
Antall aksjer er justert for egne aksjer.

2014 2013
Resultat som kan henføres til aksjonærene i Multiconsult AS (tusen kroner) 166 708 166 192       
Veid gjennomsnittlig antall aksjer (ekskl. egne aksjer) 2 624 578       2 623 442    
Resultat per aksje 63,52              63,35           

Utbytte per aksje
Ordinært utbytte betalt til aksjonærene i Multiconsult AS (tusen kroner) 44 602            35 416         
Antall aksjer utestående, inkludert egne aksjer 2 624 920       2 624 920    
Utbytte per aksje 16,99              13,49           

Utbytte foreslått etter 31.12.2014, til behandling på ordinær generalfors. april 2015 (tusen kroner) 83 997            
Utbytte foreslått etter 31.12.2014, til behandling på ordinær generalfors. april 2015 (per aksje) 32,00              

Note 24  Hendelser etter balansedagen

Studentsamskipnaden i Bergen (SIB) tok i 2013 ut søksmål mot Multiconsult og NOBI Norsk Betongindustri AS med anførsler om 
prosjekteringsfeil og grov uaktsomhet. Det samlede erstatningskravet var 263 millioner kroner. 30. januar 2015 avsa Bergen tingrett 
dom i saken om Grønnviksøren. Multiconsult ble frifunnet for alle erstatningskrav fra SIB. I tillegg mente tingretten at Multiconsult 
har krav på mer enn 4,5 millioner kroner i honorar fra SIB og NOBI. SIB ble i tillegg dømt til å dekke Multiconsults 
saksomkostninger. Dommen er ikke rettskraftig da den har blitt anket av motparten. Selskapet har foretatt en fornyet vurdering av 
saken og konsekvenser for regnskapet i forbindelse med årsavslutningen per 31.12.2014.
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Note 25  Overgang fra norsk god regnskapsskikk (NGAAP) til IFRS

EGENKAPITAL

Multiconsult konsern

Beløp i tusen kroner 1.1.2013 31.12.2013

Egenkapital NGAAP 409 568             461 627                       

Reversere avsatt utbytte 2 35 416               44 602                         

Endring måling pensjoner etter skatt 1 (92 228)              (112 393)                      

Justering egenkapitalmetodeinvesteringer 3,4 (4 256)                3 405                            

Justering inntekter og tap på krav, etter skatt 7,8 12 118               16 972                         

Endring virkelig verdi derivater, etter skatt 5 ‐                      (400)                              

Reversere avskrivning av goodwill 4 ‐                      12 061                         

Sum implementeringseffekter av IFRS (48 950)              (35 753)                        

Egenkapital IFRS 360 618             425 874                       

RESULTATREGNSKAP 2013

Multiconsult konsern
Beløp i tusen kroner NGAAP IFRS

Note
Driftsinntekter 7,9,10 2 118 663 (76 519) 2 042 144

Kostnader underkonsulenter og utlegg 7,9,10 315 772 (76 193) 239 579
Lønnskostnader 1 1 322 172 (62 980) 1 259 192
Andre driftskostnader 8,9 289 009 (6 745) 282 264
EBITDA 191 710 69 399 261 109
Avskrivninger og nedskrivninger 4 52 941 (12 272) 40 669
Driftsresultat 138 769 81 671 220 440

Andel resultat egenkapitalmetoden 3,4 (4 319) 7 661 3 342

Finansielle poster 1, 5 7 445 (1 709) 5 736

Skattekostnad på ordinært resultat 12 45 008 18 319 63 327

Årsresultat 96 887 69 304 166 192

Sum andre resultatposter innregnet mot egenkapital 1 - (65 521) (65 521)

Totalresultat 96 887 3 784 100 671

BALANSE 31.12.2013

Multiconsult konsern
Beløp i tusen kroner NGAAP IFRS

Eiendeler Note
Utsatt skattefordel 1, 12 - 27 523 27 523
Immaterielle eiendeler 6 725 - 6 725
Goodwill 4 53 442 12 272 65 714
Varige driftsmidler 71 081 - 71 081
Investeringer innregnet etter egenkapitalmetoden 4 35 948 3 405 39 353
Langsiktige fordringer 1 121 961 (115 731) 6 230
Sum anleggsmidler 289 157 (72 531) 216 626

Kundefordringer 8, 11 463 579 (137 825) 325 754
Andre fordringer og forskuddsbetalte kostnader 7,9,11 33 932 181 984 215 916
Bankinnskudd, kontanter 356 218 - 356 218
Sum omløpsmidler 853 729 44 159 897 888

Sum eiendeler 1 142 886 (28 372) 1 114 514

Egenkapital og gjeld
Sum egenkapital 461 627 (35 753) 425 874

-
Pensjonsforpliktelser 1 2 679 38 693 41 372
Utsatt skatt 1,9 7 707 (7 707) (0)
Avsetninger for forpliktelser 25 696 20 910 46 606
Finansielle forpliktelser 9 047 - 9 047
Sum langsiktig gjeld 45 129 51 895 97 024
Leverandørgjeld 88 836 - 88 836
Betalbar skatt 44 994 - 44 994
Skyldige offentlige avgifter 169 961 - 169 961
Utbytte 2 45 615 (45 615) -
Annen kortsiktig gjeld 5,6 286 724 1 101 287 825
Sum kortsiktig gjeld 636 130 (44 514) 591 616

Sum gjeld 681 259 7 381 688 640

Sum egenkapital og gjeld 1 142 886 (28 372) 1 114 514

IFRS 
JUSTERINGER

IFRS 
JUSTERINGER

SUM EGENKAPITAL
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Følgende justeringer er i hovedsak foretatt ved overgangen fra NGAAP til IFRS. 

Note 1
Estimatavvik og planendringer på netto pensjonsforpliktelser ble i NGAAP  regnskapet innregnet i resultatet over tid. Selskapet hadde defor netto 
pensjonsmidler i balansen. Ved overgangen til IFRS oppdaterte Selskapet de aktuarmessige forutsetningene, foretok nye beregninger, og innregnet verdien av 
netto pensjonsforpliktelse i balansen. Dette reduserte egenkapitalen per 1.1.2013 og økte pensjonsforpliktelsen. Det er også beregnet utsatt skattefordel på 
netto pensjonforpliktelse. I løpet av 2013 ble deler av ytelsesplanene avviklet, og selskapet innregnet en gevinst over resultatet knyttet til dette. Endret måling 
av netto pensjonsforpliktelse per 31.12.2013 økte netto pensjonsforpliktelse med effekt på andre resultatposter innregnet mot egenkapital.

Netto rentekostnader ble inkludert i netto pensjonskostnad i NGAAP resultatregnskapet. I IFRS resultatregnskapet er dette inkludert i finansielle poster. 

Note 2
I henhold til NGAAP avsettes utbytte som gjeld og reduserer egenkapital i det regnskapsåret det gjelder for, når det vedtas av generalforsamling senest samtidig 
med fastsettelse av årsregnskapet. I henhold til IFRS avsettes utbyttet når det vedtas. 

Note 3
Justering av egenkapitalmetodeinvestering 1.1.2013 gjelder utbytte som ble innregnet som inntekt i resultatet før 1.1.2013, og innregnet som kostnad i 2013 i 
NGAAP regnskapet. I IFRS regnskapet er dette justert mot egenkapital per 1.1.2013 og i resultatet for 2013.

Note 4
I NGAAP ble goodwill avskrevet, knyttet til virksomhetssammenslutninger og investeringer innregnet etter egenkapitalmetoden. I henhold til IFRS avskrives ikke 
goodwill, men det foretas test for verdifall. Testen for verdifall ga ingen nedskrivning per 1.1.2013. Avskrivningene for 2013 i NGAAP er reversert for IFRS. I 2013 
ble det i NGAAP regnskapet nedskrevet goodwill knyttet til et tidligere virksomhetskjøp. Denne nedskrivningen er videreført i IFRS resultatregnskapet for 2013, 
og økt med avskrivningen som ble innregnet i NGAAP regnskapet i 2013. Deler av goodwillavskrivningen er skattemessig fradragsberettiget, og gir opphav til 
utsatt skatt. Virksomhetssammenslutninger før overgangen til IFRS er ikke omarbeidet.

Note 5
I NGAAP regnskapet ble derivater ikke innregnet før de ble realisert. I IFRS innregnes virkelig verdi i balansen, med endring over resultatet.

Note 6
Justering av annen kortsiktig gjeld er i hovedsak reklassifiseringer, samt derivater (se note 5 over).

Note 7
I NGAAP regnskapet var deler av inntekter knyttet til utført arbeid nedvurdert på basis av generelle vurderinger uten individuell vurdering av prosjekter eller 
dokumentert erfaring. Ved overgangen til IFRS ble det vurdert at slike avsetninger er å anse som generelle avsetninger, og således reversert.

Note 8
I NGAAP regnskapet var det avsatt en spesifikk prosent for mulige tap på kundefordringer. Denne avsetningen var basert på generelle vurderinger og uten 
individuell vurdering av fordringene eller basert på erfaringsmessig realiserte tap på en masse av like fordringer. Ved overgangen til IFRS ble det vurdert at slike 
avsetninger er å anse som generelle avsetninger, og i stedet ble det foretatt individuelle vurderinger basert på informasjon som var tilgjengelig på de aktuelle 
tidspunkter. Det ble vurdert at deler av avsetningen per 31.12.2013 måtte reverseres.

Note 9
I NGAAP regnskapet var noen avsetninger for tvister med kunder ført som reduksjon i inntekter og fordringer, i stedet for som kostnader og avsetning for 
forpliktelser. Dette er kun reklassifiseringer uten netto resultateffekt.

Note 10
I NGAAP regnskapet inkluderte brutto driftsinntekter eksterne parters andel av inntekter og kostnader i arbeidsfellesskap eller oppdragssamarbeid hvor 
konsernet er oppdragsleder. Det er vurdert at ved overgangen til IFRS skal det bare inkluderes konsernets andel av slike inntekter og kostnader. Inntekter og 
kostnader er redusert, uten noen netto resultateffekt. 

Note 11
Linjen for kundefordringer er redusert slik at den nå bare inkluderer fakturerte inntekter fradratt beløp som er fakturert men hvor inntekten er nedvurdert. 
Andre fordringer er økt med tilsvarende beløp. Nettoeffekten på disse to linjene er effektene omtalt i note 7, 8 og 9.

Note 12
Det er beregnet skatt på resultatjusteringene, unntatt for deler av justering avskrivning goodwill og resultat fra egenkapitalmetodeinvesteringer. Det er også en 
effekt av endret skattesats fra 28 % til 27 % per 31.12.2013.



RESULTATREGNSKAP 

Beløp i tusen kroner

Note 2014 2013
DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER

Driftsinntekter 4 2 181 111 1 991 985

Kostnader underkonsulenter og utlegg 281 630 244 333

Netto driftsinntekter 1 899 481 1 747 652

Lønnskostnader 6, 9 1 385 437 1 214 358
Andre driftskostnader 7 274 090 270 208

Driftskostnader eksklusiv av‐ og nedskrivninger 1 659 527 1 728 899

Driftsresultat før av‐ og nedskrivninger (EBITDA) 239 954 263 086
Avskrivninger og nedskrivninger 12, 13 33 511 39 892

Driftsresultat (EBIT) 206 443 223 194

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

Finansinntekter 8 14 822 9 668

Finanskostnader 8 2 325 2 307

Sum finansielle poster 12 497 7 361

Resultat før skatt 218 940 230 555

Skattekostnad  10 59 995 62 052

Årsresultat 158 945 168 503

Totalresultat
Årsresultat 158 945 168 503

Andre resultatposter innregnet mot egenkapital 
Ny måling av netto pensjonsforpliktelser i ytelsesplaner 9 (177 749) (87 689)
Skatt  47 992 22 395
Sum poster som ikke kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder (129 757) (65 294)

Totalresultat 29 188 103 210

Multiconsult AS



Multiconsult AS

Balanse

Beløp i tusen kroner

Note 31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013

Eiendeler

Anleggsmidler

Utsatt skattefordel 10 73 300 27 303 22 781

Immaterielle eiendeler 12 6 478 6 345 6 945

Goodwill 12 52 314 52 314 50 401

Varige driftsmidler 13 74 150 69 284 62 693

Sum varige driftsmidler 206 242 155 246 142 820

Investeringer i datterselskap 15 51 431 22 790 9 216

Inv. i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper 15 42 110 42 485 39 818

Langsiktige fordringer og aksjer 18 8 215 6 083 569

Sum anleggsmidler 307 998 226 604 192 423

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 11 392 337 313 144 402 436

Andre fordringer 11 136 276 214 667 57 412

Bankinnskudd, kontanter 371 492 340 196 260 119

Sum omløpsmidler 900 105 868 007 719 967

Sum eiendeler 1 208 103 1 094 610 912 390



Multiconsult AS

Balanse

Beløp i tusen kroner

Note 31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Sum innskutt egenkapital 26 445 26 438 26 437

Annen egenkapital 305 881 360 690 302 082

Sum egenkapital 332 326 387 128 328 519

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 9 211 532 41 372 26 462

Avsetninger for forpliktelser 18 28 385 43 000 47 303

Sum langsiktig gjeld 239 917 84 371 73 765

Kortsiktig gjeld ‐ ‐ ‐

Leverandørgjeld 99 688 89 682 66 617

Betalbar skatt 10 51 033 43 739 43 680

Skyldige offentlige avgifter 185 520 165 355 145 114

Utbytte 83 997 44 602 35 416

Annen kortsiktig gjeld 17 215 621 279 733 219 278

Sum kortsiktig gjeld 635 859 623 111 510 105

Sum gjeld 875 777 707 482 583 870

Sum egenkapital og gjeld 1 208 103 1 094 610 912 389



KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Tall i tusen kroner
+ er kontantøkende og ‐ er kontantreduserende effekter

2 014 2 013

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:
Resultat før skattekostnad 218 940 230 555
Periodens betalte skatt (47 078) (43 990)

Avskrivninger og nedskrivninger 33 511 39 893

Pensjonskostnad uten kontanteffekt (10 877) (75 872)
Endring i kundefordringer / andre fordringer (4 625) (52 104)

Endring i  leverandørgjeld 10 006 21 047
Endring i forpliktelser og kortsiktige gjeldsposter  (55 180) 58 638

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 144 697 178 166
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler og andre aksjer 504 662

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (38 642) (39 477)
Utbetalinger til investeringer i fiansielle anleggsmidler (30 648) (23 859)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (68 786) (62 673)
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Betalt utbytte (44 615) (35 416)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (44 615) (35 416)

Netto endring i bankinnskudd, kontanter o. l. 31 296 80 076
Beholdning av bankinnskudd, kontanter o. l. pr 01.01. 340 196 260 119
Beholdning av bankinnskudd, kontanter o. l. pr 31.12. 371 492 340 196



Oppstilling over endringer i egenkapital

Multiconsult morselskap

Beløp i tusen kroner  AKSJEKAPITAL   EGNE AKSJER   OVERKURS 

SUM INNBETALT 

KAPITAL 

TILBAKEHOLDTE 

RESULTATER   PENSJONER 

SUM 

EGENKAPITAL 

13 125 (8) 13 320 26 437 382 192 ‐ 408 629

Implementering av forenklet IFRS 1 januar 2013 ‐ ‐ ‐ ‐ 12 118 (92 228) (80 110)

13 125 (8) 13 320 26 437 394 310 (92 228) 328 519

Salg av egne aksjer ‐ 1 ‐ 1 ‐ ‐ 1

Avsatt utbytte ‐ ‐ ‐ ‐ (44 602) ‐ (44 602)

Totalresultat ‐ ‐ ‐ ‐ 168 504 (65 294) 103 210

13 125 (7) 13 320 26 438 518 211 (157 521) 387 128

‐ ‐ ‐ ‐

Salg av egne aksjer ‐ 7 ‐ 7 ‐ ‐ 7

Avsatt utbytte ‐ ‐ ‐ ‐ (83 997) ‐ (83 997)

Totalresultat ‐ ‐ ‐ ‐ 158 945 (129 757) 29 188

13 125 ‐ 13 320 26 445 593 159 (287 278) 332 326

31 desember 2012 ‐ NGAAP

1 Januar 2013

31 Desember 2013

31 Desember 2014
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Note 1 Generell informasjon og grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 2 Sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Noter til selskapsregnskapet

Note 2  Prinsipper for utarbeiding
Selskapsregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost, med unntak av derivater og pensjonsmidler, som er verdsatt til virkelig verdi og pensjonsforpliktelser til nåverdi. 
Selskapsregnskapet er presentert i norske kroner, som også er selskapets funksjonelle valuta. Beløp er avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Som følge av 
avrundingsdifferanser er det mulig at beløp og prosenter ikke summerer til totalsummen. 

Prinsippene for innregning og måling skjer iht IFRS og de prinsipper som er beskrevet for konsernregnskapet, med unntak som spesifisert i forskrift om forenklet IFRS. 
Notekrav følger regnskapsloven med tillegg som spesifisert i forskriften om forenklet IFRS. Oppstillingsplanene tilsvarer i hovedsak konsernets. De valgmuligheter som ikke 
er benyttet i forskriften om forenklet IFRS er fordi de per tid ikke er aktuelle for selskapet.

De valgmuligheter i forskrift om forenklet IFRS som selskapet har benyttet for innregning og måling, og som avviker fra konsernregnskapet, er:

Utbytte og konsernbidrag 
Utbytte og konsernbidrag regnskapsføres i samsvar med regnskapsloven, som betyr at utbytte og konsernbidrag innregnes i regnskapsåret det gjelder. 

Investering i datterselskap, tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 
Investering i datterselskap, tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet regnskapsføres i samsvar med kostmetoden. I henhold til kostmetoden regnskapsføres 
investeringen til historisk kostpris, og nedskrives for eventuelle verdifall. Utbytte og konsernbidrag inntektsføres som finansinntekt. Konsernbidrag til datterselskap innregnes 
som økning i investeringen.

Selskapet er morselskap i Multiconsult AS konsern. Hoveddelen av konsernets aktivitet utføres i morselskapet. Således er informasjon i konsernregnskapet i stor grad 
dekkende for selskapet. Det vises til konsernregnskapet for beskrivelse av selskapet og dets aktiviteter. Konsernregnskapet kan fås ved henvendelse til Selskapets 
hovedkontor Nedre Skøyenvei 2, 0276 Oslo.

Med virkning fra 1. januar 2013 har konsernet valgt å utarbeide konsernregnskapet i henhold til internasjonale regnskapsstandarder som er godkjent av EU 
(International Financial Reporting Standards - IFRS) og norsk regnskapslov. Referanser til «IFRS» i dette regnskapet betyr IFRS som er godkjent av EU. Fra samme 
tidspunkt har selskapet valgt å utarbeide selskapsregnskapet i henhold til norsk regnskapslov og forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder (forenklet IFRS), som endret i november 2014.  

Dette er selskapets første årsregnskap utarbeidet i henhold til forenklet IFRS. Dato for overgang var 1. januar 2013. Effektene på egenkapital av overgangen er vist i 
note 21.

Dette regnskapet er godkjent av styret 19. mars 2015 for vedtak av Generalforsamlingen 16. april 2015.

NOTE 3 Finansiell risikostyring

Selskapets eksponering og styring av finansiell risiko er primært lik det som er beskrevet for konsernet, og gjentas ikke i denne noten. Det vises til note 3 i konsernregnskapet. 

Selskapet har ingen finansielle eiendeler som er innregnet til virkelig verdi over resultatet eller investeringer som holdes til forfall, og veldig begrenset beløp for finansielle 
eiendeler tilgjengelige for salg. 

Selskapet har i hovedsak fordringer og finansielle forpliktelser (kortsiktig gjeld) målt til amortisert kost. Selskapet har også noen valutaderivater som er finansielle forpliktelser til 
virkelig verdi over resultatet. Derivatene er omtalt i konsernets note.

Selskapet hadde 31. desember 2014 en ubenyttet kassekreditt på 40 millioner kroner og hadde trukket 70 millioner kroner på en garantifasilitet på 120 millioner kroner i 
Nordea Bank Norge ASA, som beskrevet i konsernets note 3. Disse avtalene inneholder negativ pantsettelsesklausul. Fasilitetene inkluderer krav om mer enn 35 prosent 
egenkapitalandel per 31. desember for Selskapet. Per 31. desember 2014 er egenkapitalandelen i Selskapet lavere enn 35 %. Dette hadde ingen betydning for klassifisering i 
balansen, da selskapet ikke har noen innregnet gjeld knyttet til disse avtalene. I mars 2015 ble disse avtalene forlenget med frafall av kravene om minimum egenkapitalprosent 
eller negativ pantsettelse, forutsatt at Selskapet børsnoteres innen september 2015. 

Den balanseførte verdien av selskapets finansielle instrumenter utgjøres i hovedsak av kortsiktige fordringer og gjeld, og er en rimelig tilnærming til virkelig verdi. Selskapets 
kredittrisiko anses som begrenset. Se konsernets note om finansiell risiko for ytterligere informasjon. 

Realiserte tap på kundefordringer som følge av betalingsvansker hos kunden har vært begrenset (NOK 2,3 millioner i 2014 og NOK 0,7 millioner i 2013). Selskapet har avsatt 
for tap på kundefordringer med NOK 9,7 millioner per 31.12.2014 og NOK 11 millioner per 31.12.2013. Dette er basert på individuelle vurderinger av større forfalte fordringer. 
Grunnlaget for avsetningene er oftest ikke knyttet til kundens betalingsevne, men til honorardiskusjoner. Kundefordringer som er blitt kreditert gjennom året har blitt innregnet 
som inntektsreduksjon og ikke som driftskostnad. 
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 Note 4  Driftsinntekter for morselskapet

Tusen kroner 2014 2013

Per geografisk marked:
Norge 2 012 385 1 865 027
Utland 168 726 126 958

Sum driftsinntekter  2 181 111 1 991 985

Per virksomhetsområde (segment)
Østlandet 1 273 963 1 154 003
Øvrig Norge 907 148 837 982
Sum 2 181 111 1 991 985

 Note 5  Forskning og utvikling

Konsernets forsknings- og utviklingsaktiviteter gjennomføres i morselskapet, og er beskrevet i note 
til konsernregnskapet.
Forventet samlet inntjening av pågående forskning og utvikling antas å motsvare medgåtte samlede utgifter. 

Note 6 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjon mm

Lønnskostnad
Tusen kroner 2014 2013

Lønn 1 094 132 991 156
Arbeidsgiveravgift 149 029 133 469
Pensjonskostnader 78 815 23 537 1)
Andre ytelser 63 461 66 197
Sum lønnskostnad 1 385 437 1 214 358

Antall sysselsatte årsverk gjennom året 1 537 1 397
Antall ansatte per 31.12. 1 575 1 498

Se konsernets noter for informasjon om ytelser og aksjeeie for ledende ansatte og styret.

1) Pensjonskostnaden i årsresultatet for 2013 inkluderer nettoeffekt av opphør

av fripoliseopptjening risikoytelser per 30.06.13 (inkl arb.g.avg) med -48 138



Note 7  Andre driftskostnader

Tusen kroner 2014 2013

Leiekostnader (operasjonell lease) 87 631 86 796
Andre felleskostnader / husværekostnader 22 305 17 044
Konsulenter 23 300 26 764
Teknisk utstyr 35 443 33 762
Kontorkostnader, EDB 38 526 34 442
Teletjenester 14 599 13 704
Reiser og diett 20 646 19 397
Markedsføring 10 219 12 119
Tap på krav 1 032 2 041
Annet 20 389 24 139
Sum andre driftskostnader 274 090 270 208     

Revisor
Godtgjørelse til Deloitte AS utgjør for 2014: 
Tusen kroner Deloitte

Lovpålagt revisjon 1 030      
Skatterådgiving 290         
Andre attestasjonstjenester 71           
Annen rådgivning 765         

Tallene ovenfor er eksklusive merverdiavgift. I annen rådgivning inngår blant annet bistand til finansiell 
due diligence og veiledning vedrørende ansatte i utlandet.

Note 8  Finansposter

FINANSINNTEKTER 2014 2013

Renteinntekter foretak i samme konsern 106 58
Andre renteinntekter 9 305 7 302
Andre finansinntekter 1 497 562
Utbytte 3 914 1 746
Finansinntekter 14 822 9 668

FINANSKOSTNADER

Andre rentekostnader 68 23
Renter på netto pensjonsforpliktelser 1 803 1 161
Tap på derivater 139 548
Andre finanskostnader 315 575
Finanskostnader 2 325 2 307

Sum finansielle poster 12 497 7 361





Side 5 av 14

Note 9  Pensjoner

Endring i totalresultatet i perioden
Tusen kroner 2014 2013

Pensjonskostnad alderspensjon ytelsesordningen / driftspensjon (se nedenfor) 30 113 (7 736)
Innregnet som finanskostnad (note 3) (1 803) (1 161)
Pensjonskostnad innskuddspensjon inkl. risikopremie ytelsesordningen 50 505 32 434
Pensjonskostnad i årsresultatet (note 6) 78 815 23 537
Effekt av endring i måling av netto pensjonsforpliktelse 177 749 87 689
Pensjonskostnad i totalresultatet 256 564 111 226

Pensjonskostnad ytelsesordningen / driftspensjon
Tusen kroner 2 014 2 013

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 24 485 33 912

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 27 533 26 189

Renteinntekt på pensjonsmidler (25 730) (25 028)

Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift og effekt av opphør 26 288 35 073

Periodisert arbeidsgiveravgift 3 825 5 329
Nettoeffekt av opphør fripoliseopptjening risikoytelser 30.06.13 (inkl arb.g.avg) - (48 138)
Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift og effekt av opphør ytelsesordning/driftspensjon 30 113 (7 736)

Effekt av endring i måling av netto pensjonsforpliktelse ytelsesordning/driftspensjon
Tusen kroner 2 014 2 013
Effekt av endring i diskonteringsrente 277 582 (10 361)
Effekt av endring i andre aktuarielle forutsetninger (70 881) 10 089
Effekt av endret dødlighetstabell - 91 966
Effekt av endringer i andre aktuarielle forutsetninger for pensjonsforpliktelsen (13 172) (17 241)
Effekt av endring i aktuarielle forutsetninger for planmidlene (15 780) 13 236
Sum effekt av endring i måling av netto pensjonsforpliktelse 177 749 87 689

Brutto pensjonsforpliktelse ytelseordningen/driftspensjon (inkl. arbeidsgiveravgift)
Tusen kroner 31.12.2014 31.12.2013

Brutto pensjonsforpliktelse ved periodens begynnelse 696 509 778 019
Kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening 28 310 39 241
Gevinst ved opphør fripoliseopptjening risikoytelser 30.06.13 - (48 138)
Rentekostnad 27 533 26 189
Arbeidsgiveravgift av premier innbetalt til ordningene (4 487) (7 887)
Ordinære betalinger fra ordningene (16 385) (16 649)
Betalinger fra ordningene knyttet til oppgjør - (148 719)
Endret måling av brutto pensjonsforpliktelse 193 529 74 453
Brutto pensjonsforpliktelse ved periodens slutt 925 008 696 509

Pensjonsmidler ytelsesordningen
Tusen kroner 31.12.2014 31.12.2013

Pensjonsmidler ved periodens begynnelse 655 465 750 972
Renteinntekt 25 730 25 028
Premier innbetalt til ordningene 37 702 65 956
Arbeidsgiveravgift av premier innbetalt til ordningene (4 487) (7 887)
Ordinære betalinger fra ordningene (16 385) (16 649)
Betalinger fra ordningene knyttet til oppgjør - (148 719)
Endret måling av pensjonsmidler 15 780 (13 236)
Pensjonsmidler ved periodens slutt 713 805 655 465

Multiconsult AS  har etablert pensjonsordninger som oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  Selskapet har to tjenestepensjonsordninger, 
en innskuddsbasert og en ytelsesbasert. Ytelsene i risikodekningene i de 2 ordningene er like. Fripoliseopptjening på risikoytelser ble avviklet 30.6.2013. 

Multiconsult AS sin ytelsespensjonsordning ble lukket i 2006, og alle ansatte etter dette tidspunktet er innmeldt i  innskuddsordningen. Det var 1.320 aktive 
medlemmer og 2 pensjonister i innskuddsordningen ved utgangen av året. Årlige innskudd  i planen er 5 % for innskuddsgrunnlag mellom 1G og 6G, og 8 % 
av innskuddsgrunnlaget mellom 6G og 12G. Premiekostnaden til innskuddsordningen var for 2014 på 50 505 tusen kroner og for 2013 på 31.600 tusen kroner 
inkludert arbeidsgiveravgift.
Ytelsesordningen hadde 314 aktive medlemmer og 184 pensjonister per 31.12.14. Ytelsesordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak 
avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.  Risikopremie i ytelsesordningen utgjorde i 
2014 1.297 tusen kroner.

Selskapet har i tillegg to individuelle ytelsesordninger som finansieres over selskapets drift (driftspensjon) ved utgangen av 2014. Dette er pensjon til en 
pensjonist, og avtale med en aktiv medarbeider om livsvarig pensjon fra og med 2015. Pensjonstilsagnet og de foran nevnte driftspensjoner er usikret, og 
kostnad og forpliktelse er medtatt i oppstillingen over ytelsesplaner nedenfor. 

Arbeidsgiveravgift er beregnet på grunnlag av pensjonsplanenes netto finansiering og inkluderes i brutto pensjonsforpliktelse. Pensjonskostnader inkluderer 
tilhørende arbeidsgiveravgift.
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Finansiell status ytelseordningen/driftspensjon
Tusen kroner 31.12.2014 31.12.2013

Beregnede pensjonsforpliktelser (inkl. arb.g.avg.) (925 008) (696 509)
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 713 805 655 465
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift (211 203) (41 044)

Forpliktelse driftspensjon (328) (328)
Pensjonsforpliktelse i regnskapet (211 531) (41 372)

Økonomiske forutsetninger benyttet i ovenstående beregninger knyttet til ytelsesordningen:
31.12.2012 31.12.2014 31.12.2013

Forventet avkastning på fondsmidler 3,9 % 2,30 % 4,00 %
Diskonteringsrente 3,9 % 2,30 % 4,00 %
Forventet lønnsregulering 3,0 % 2,25 % 3,25 %
Forventet G-regulering 3,3 % 2,50 % 3,50 %
Forventet pensjonsregulering 0,7 % 0,70 % 0,70 %
Demografiske forutsetninger:

uføretariff KU KU KU
dødelighetstabell K2005 K2013BE K2013BE

Investeringskategori: 31.12.2014 31.12.2013

Obligasjoner 80,5 % 71,2 %
Aksjer 9,3 % 13,2 %
Eiendom 8,7 % 11,4 %
Annet 1,5 % 4,2 %

Millioner kroner Forfall
År 1 18,1
År 2 22,7
År 3 23,5
År 4 25,7
År 5 28,5
År 6 - 10 182,0

Sensitiviteter 
Millioner kroner Brutto pensjons- Brutto pensjons-

forpliktelse forpliktelse
Diskonteringsrente +1% (161) (108)
Diskonteringsrente - 0,5% 98 67
Lønnsjustering +1% 98 71
G-regulering +1% (40) (32)
Pensjonsregulering +0,3% 36 23

31.12.2014 31.12.2013

Forutsetningene per 31.12 er benyttet for å beregne brutto pensjonsforpliktelse, inkludert effekt av endring i måling av pensjonsforpliktelsen, og 
pensjonskostnaden i årsresultatet påfølgende år. I beregningen av pensjonsforpliktelsen er det benyttet anbefalte beregningsforutsetninger fra 
veiledning utgitt av Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) per årsslutt, tilpasset selskapets forhold. Forventet lønnsvekst i ytelsesordningene er satt lavere 
enn gjennomsnitt i NRS veiledningen, basert på vurderinger av selskapets forhold inkludert relativt høy alderssammensetning (gjennomsnittsalder 55 
år). Markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) har i de senere årene vært økende i Norge. NRS har derfor åpnet for bruk av OMF renten ved 
utledning av diskonteringsrenten i pensjonsberegningene istedenfor å benytte renten for norske statsobligasjoner. Basert på selskapets vurdering av 
dybden i OMF markedet, så er det for alle år benyttet NRS sitt anbefalte parametersett hvor OMF renten er lagt til grunn ved utledning av 
diskonteringsrenten.

I beregningene er benyttet forsterket risikotabell for dødelighet K2013 BE som er basert på beste estimat for pupulasjonen i Norge. Risikotabell for 
uføre, KU, gir et rimelig uttrykk for uførerisikoen i konsernet. Som følge av at ytelsesordningen er lukket, er fremtid lønnsregulering estimert lavere enn 
veiledningen fra NRS.

Pensjonsmidlene forvaltes av Storebrand og er investert som følger på balansetidspunktet:

Pensjonsmidlene er investert etter retningslinjer for livforsikringsselskap. Investeringene i obligasjoner er utstedt av den norske stat, norske kommuner, 
finansinstitusjoner og foretak. Obligasjoner i utenlandsk valuta er i hovedsak valutasikret. Det er investert i både norske og utenlandske aksjer. 
Valutasikring av utenlandske aksjer vurderes pr investering.

Konsernet forventer å innbetale om lag 40 millioner kroner i pensjonspremie til de ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene i 2015.

Vektet gjennomsnittlig durasjon på konsernets pensjonsforpliktelser per 31.12.2014 er 17,76 år, og har følgende forfallstruktur de neste 10 årene:

Tabellen nedenfor viser en estimert endring i millioner kroner i pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnad i den ytelsesbaserte pensjonsordningen gitt 
en prosentvis endring i de viktigste beregningsparametrene. Analysen er gjennomført basert på en metode som ekstrapolerer effekten på 

Risikovurdering
Gjennom den ytelsesbaserte pensjonsordningen er konsernet påvirket av en rekke risikoer som følger av usikkerhet i forutsetningene og fremtidig utvikling. 
Den mest sentrale risikoen er knyttet til redusert diskonteringsrente / reduksjon iavkastning på pensjonsmidlene, og risiko knyttet til økt lønnsvekst. Slike 
endringer medfører en økt forpliktelse for konsernet. 
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Note 10  Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2014 2013
Betalbar skatt 56 124                45 769                    
Betalt kildeskatt 1 306                  0
Regulering av tidligere års skatter 571                     -1 603                     
Endring i utsatt skatt 1 995                  19 024                    
Virkning av endring i skatteregler 0 -1 138                     
Skattekostnad ordinært resultat 59 995               62 052                   

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:

2014 2013
Ordinært resultat før skatt 218 940              230 555                  

27 % 28 %
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats i Norge (27 % i 2014, 28 % i 2013) 59 116 64 555
Skatteeffekten av følgende poster:
Ikke fradragsberettigede kostnader 386 970
Ikke skattepliktige inntekter (312) (203)
Betalt kildeskatt 1 306 -
Gevinst aksjesalg (47) (47)
Utbytte (1 025) (474)
Virkning av endringer i skatteregler og -satser - (1 139)
For mye avsatt tidligere år 571 (1 603)
Andre poster - (7)

Skattekostnad 59 995 62 052
Effektiv skattesats 0 0

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller:

2 014 2 013

Anleggsmidler 5 539 5 543
Omløpsmidler 2 327 2 781
Gjeld og forpliktelser 65 434 18 979
Utsatt skattefordel/forpliktelse i balansen 73 300 27 303

Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidige skattemessige overskudd. 
Utsatt skattefordel i ett konsernselskap er ikke balanseført

Avstemming av utsatt skatt i balansen 2 014 2 013

Utsatt skatt 01.01 27 303 22 780
Endring utsatt skatt over resultatet (1 995) (19 024)
Utsatt skatt fusjon og oppkjøp - 13
Virkning av endringer i skatteregler og -satser - 1 139
Endring utsatt skatt innregnet mot egenkapitalen via andre resultatposter 47 992 22 395
Utsatt skatt i balansen (netto) pr. 31.12 73 300 27 303

Avstemming av betalbar skatt i balansen 2 014 2 013

Kostnadsført betalbar skatt (56 124) (45 769)
Forskuddsbetalt skatt 3 961 -
For mye betalt skatt, ikke utlignet - 1 568
SkatteFunn 1 130 461
Balanseført betalbar skatt (51 033) (43 739)
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Note 11  Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

2014 2013
Kundefordringer 401 991 324 101
Avsetning for tap (9 654) (10 957)
Sum kundefordringer 392 337 313 144

Opptjente, ikke fakturerte inntekter 91 606 181 818
Forskuddsbetalte kostnader 14 492 16 264
Andre 30 178 16 584
Sum andre kortsiktige fordringer 136 276 214 666

Note 12 Immaterielle eiendeler og goodwill

Beløp i tusen kroner Programvare Goodwill

Anskaffelseskost 1.1.13 34 950 124 049
Tilgang 4 164 -
Tilgang ved oppkjøp/fusjon - 7 913
Avgang 2 -
Anskaffelseskost 31.12.13 39 112 131 962
Tilgang 4 772 -
Anskaffelseskost 31.12.14 43 884 131 962

Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.13 28 005 73 648
Årets avskrivninger 4 762 -
Årets nedskrivninger - 6 000
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.13 32 767 79 648
Årets avskrivninger 4 639 -

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.14 37 406 79 648

Bokført verdi 1.1.13 6 945 50 401
Tilgang 4 164 -
Tilgang ved oppkjøp - 7 913
Årets av- og nedskrivninger 4 762 6 000
Avgang 2 -
Bokført verdi 31.12.13 6 345 52 314
Tilgang 4 772 -
Årets av- og nedskrivninger 4 639 -
Bokført verdi 31.12.14 6 478 52 314

Programvare er standard programvare og lisenser som avskrives lineært over 3 år. 
Goodwill avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall, eller oftere hvis det er indikatorer på verdifall.
Se note til konsernregnskapet for mer informasjon.

Goodwill fordelt på virksomhetskjøp:

Beløp i tusen kroner Oppkjøpsår Bokført verdi

Kompas AS 2009 2 573 Vest
Industriplan AS 2010 0 Oslo
Stensrud AS 2010 1 728 Midt
Hydpro AS 2011 383 Oslo
Barlindhaug Consult AS 2011 39 716 Nord 
Infratech AS 2013 5 800 Oslo
NTE Energiutvikling 2013 2 113 Midt
Bokført verdi 31.12.2013 og 2014 52 314

Se note 15 for mer informasjon.
Således eksisterer de fleste av ovennevte selskaper ikke per 31. desember 2014. 

Kontant-
generende enhet

Selskapets strategi har vært å fusjonere norske datterselskaper inn i morselskapet når det er praktisk mulig og 
hensiktsmessig.
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Note 13 Varige driftsmidler

Tusen kroner

Bygn. og 
annen fast 

eiendom

Øvrige 
maskiner, 

anlegg, inventar 
og driftsløsøre

Investering i 
leide lokaler 

Sum varige 
driftsmidler

Anskaffelseskost 1.1.13 5 649 209 726 40 417 255 792
Tilgang 0 27 542 7 531 35 073
Avgang 0 28 285                313
Anskaffelseskost 31.12.13 5 649 238 201 47 663 291 513
Tilgang 0 31 801 2 069 33 870
Avgang 0 123 0 123
Anskaffelseskost 31.12.14 5 649 269 879 49 732 325 260

Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.13 3 635 169 456 20 008 193 099

Årets avskrivninger 110 19 678 8 175 27 963

Årets nedskrivninger 0 1 167 0 1 167

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.13 3 745 190 309 28 183 222 237

Årets avskrivninger 110 22 965 5 747 28 822

Årets nedskrivninger 0 50 50

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.14 3 855 213 324 33 930 251 109

Bokført verdi 1.1.13 2 014 40 270 20 409 62 693
Tilgang 0 27 542 7 531 35 073
Tilgang ved oppkjøp 0 961 0 961
Årets av- og nedskrivninger 110 20 845 8 175 29 130
Avgang 0 28 285 313
Bokført verdi 31.12.13 1 904 47 900 19 480 69 284
Tilgang 0 31 801 2 069 33 870
Årets av- og nedskrivninger 110 23 015 5 747 28 872
Avgang 0 123 0 123
Bokført verdi 31.12.14 1 794 56 563 15 802 74 151

Økonomisk levetid 10 - 50 år 3 - 8 år

Avskrivningsplan
Lineær Lineær 

Det har ikke vært vesentlige endringer i avskrivningstid, avskrivningsmetode og estimerte
 restverdier i 2014 eller 2013.

Som 
tilsvarende 
eiendeler, 

maks 
leieperioden
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Note 14  Bundne bankinnskudd, garantier, pantsettelser

Bundne bankinnskudd
Tusen kroner 2014 2013
Bankinnskudd - skattetrekksforpliktelser 63 807                     59 941       
Sum bundne bankinnskudd 63 807                     59 941       

Garantiforpliktelser ikke balanseført
Tusen kroner 2014 2013
Bankgaranti - avgitte garantier overfor kunder 30 659 23 482
Bankgaranti - garantier for andre forpliktelser 39 594 27 635
Morselskapsgarantier - avgitte garantier overfor kunder 3 600 3 600
Morselskapsgarantier - garantier overfor datterselskap 24 299 11 058
Morselskapsgarantier - garantier for andre forpliktelser 213 0
Sum garantier og andre sikkerhetsstillelser 98 365 65 775

Avgitte garantier overfor kunder knytter seg til oppdrag hvor kunden krever bankgaranti for eventuelle garantiansvar.
Garantier for andre forpliktelser er i hovedsak garantier for husleie.
Morselskapsgarantier overfor datterselskap gjelder banklån, rammegaranti kassekreditt og garantiramme for Multiconsult UK.

Morselskapets kassekreditt og garantirammeavtale med Nordea bank Norge ASA inneholder negativ pantsettelsesklausul.

Note 15  Datterselskap, tilknyttede selskap, felleskontrollert virksomhet

Datterselskap

 Anskaffelsesår
Forretnings-

kontor
Stemme-
andel

Eier-
andel 2014 2013

Multiconsult Voss AS 1) 2012 Voss, Norge 100 % 100 % 4 422 4 422
Multiconsult Stord AS 2) 2013 Stord, Norge 100 % 100 % 12 500 12 500
Multiconsult UK Ltd 3) 2012 London, UK 100 % 100 % 3 937 3 937
Multiconsult Asia Pte.Ltd 2013 Singapore 100 % 100 % 932 932
Analyse & Strategi AS 2010 Oslo, Norge 100 % 100 % 855 855
Multiconsult Polska 2014 Warzawa, Polen 100 % 100 % 28 641 0
Multiconsult Russland 2009 Russland 100 % 100 % 144 144
Sum datterselskap 51 431 22 790

Datterselskap eid av datterselskap
Helge Lindeflaten AS 4) 2014 Stord, Norge 100 % 100 %

1)  Innfusjoneres i Multiconsult  AS 1.1.2015
2) Tidligere Vest Consult AS
3) Tidligere Norplan Hydropower Ltd
4)  Innfusjoneres i Multiconsult Stord AS 1.1.2015

Det er ingen betydelige restriksjoner på selskapets mulighet til å få tilgang til eller bruke konsernets eiendeler og gjøre opp 
konsernets forpliktelser.

Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet

Selskap 1) Anskaffelsesår
Forretnings-
kontor

Stemme-
andel

Eier-
andel 2014 2013

LINK arkitektur AS 2008 Oslo 33,4 % 32,0 % 38 845 38 845
Norplan AS 2003 Oslo 50,0 % 50,0 % 598 973
Norplan Tanzania Ltd 2013 Tanzania 49,0 % 49,0 % 2 050 2 050
Newplan Ltd 2013 Uganda 40,0 % 40,0 % 250 250
FPS AS 2013 Oslo 36,0 % 36,0 % 367 367
Sum tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 42 110 42 485

1) Norplan AS er felleskontrollert virksomhet, de øvrige er tilknyttede selskap.

Bokført verdi 31 desember

Aksjene i Multiconsult Polska  (tidligere WS Atkins-Polska) ble kjøpt i 2014. Det vises til konsernets note om 
virksomhetssammenslutninger. Det var ingen fusjoner i 2014.

Bokført verdi 31 desember



Note 16  Leie og andre betalingsforpliktelser
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
Fremtidige leiebetalinger (minsteleie under uoppsigelige operasjonelle leieavtaler, inkludert felleskostnader)

Tusen kroner

Kontor-
lokaler Driftsmidler Sum

Forfall innen 1 år 97 067 3 960 101 027
Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år 382 340 382 340
Forfall etter mer enn 5 år 514 221 514 221
Total 993 628 3 960 997 588

Tusen kroner

Kontor-
lokaler Driftsmidler Sum

Forfall innen 1 år 97 927 4 237 102 164
Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år 389 849 389 849

Forfall etter mer enn 5 år 603 778 603 778
Total 1 091 555 4 237 1 095 791

Beløpene i tabellen er udiskonterte 

Se note 7 Andre driftskostnader for kostnadsført leie i 2014 og 2013

Følgende vesentlige leieforhold og fornyelsesopsjoner forelå per 31. desember 2014:

Lokasjon (beløp i tusen kroner) Årlig leie Varighet Opsjon
Nedre Skøyenveien 2 (hovedkontor) 29 200          2028 nei
Hoffsveien Skøyen (del av hovedkontor) 3 100            2018 + 5 år
Skøyen Atrium (del av hovedkontor) 13 000          2022 5 + 5 år
Fredrikstad 5 600            2019 5 + 5 år
Drammen 3 600            2018 5 + 5 år
Nesttun Bergen 6 000            2022 5 + 5 år
Nesttun Bergen 12 500          2030 5 + 5 år
Midt Sluppenvn. 11 100          2021 + 3 år
Nord, Kvaløyvn 10 300          2026 nei

Kontorlokaler i Oslo og Fredrikstad fremleies
Avtalte fremleieinntekter

Tusen kroner 2014 2013

Forfall innen 1 år 4 203 4 203
Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år 11 662 14 272
Forfall etter mer enn 5 år 1 593 3 185
Total 17 457 21 660

Andre vesentlige kommitterte betalingsforpliktelser
Konsernet har ingen andre vesentlige kommitterte minimumsbetalingsforpliktelser. Avtalene med under-
konsulentene er i hovedsak slik at hvis et oppdrag skulle falle bort, så bortfaller også forpliktelsene til å kjøpe 
tjenester fra underkonsulentene.
I noen avtaler kan det være en minimumsperiode hvor konsernet må betale til underkonsulenter hvis oppdrag 
skulle falle bort, men disse er ikke ansett som vesentlige.

Per 31. desember 2014

Per 31. desember 2013

Per 31. desember

Leie av kontorlokaler gjelder i hovedsak selskapets kontorlokaler i Norge. Leie av hovedkontoret i Oslo utgjør 
45,3 millioner kroner årlig frem til opphør av deler i 2018. Leieavtalene har varierende lengde, den lengste til 
2030. I de fleste avtalene blir årlig leie indeksregulert. Fremtidig indeksreguleringer er ikke inkludert i beløpene i 
tabellene. 

Det er ikke pålagt noen vesentlige restriksjoner gjennom leieordninger på utdeling av utbytte, opptak av
ytterligere gjeld, inngåelse av ytterligere leieavtaler eller annet



 Note 17  Annen kortsiktig gjeld

2014 2013

Skyldig lønn, feriepenger, bonus, resultatdeling og lignende 146 694 137 310
Skyldig underkonsulenter og honorarer 13 461 20 723
Andre påløpte kostnader 25 561 26 643
Mottatt forskuddsbetalinger av inntekter 27 954 88 412
Annet 1 952 6 645
Sum annen kortsiktig gjeld 215 621 279 733

Note 18  Avsetning for forpliktelser og langsiktige fordringer og aksjer

Tusen kroner 2014 2013

Aksjer 566 391          

Andre langsiktige fordringer 7 649 5 692

Sum langsiktige fordringer 8 215 6 083

Avsetning for prosjektansvar 1) 28 385 43 000

Sum avsetning for forpliktelser 28 385 43 000

1) Se note 19 til konsernregnskapet for omtale av avsetning for prosjektansvar.
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Note 19 Nærstående parter

Transaksjoner og balanser med felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper.

Tusen kroner 2014 2013

Inntekter      33 242       6 423 
Kostnader      15 504     13 602 
Mottatt utbytte, tilbakebetalt kapital        4 141       1 600 
Fordringer        8 224       1 307 
Gjeld        1 953       2 237 
Garantier avgitt        4 100       4 100 

I desember 2013 kjøpte Selskapet 49% av aksjene i Norplan Tanzania Ltd og 40 % av aksjene i Newplan Ltd fra Norplan AS for 
samlet 1.351 tusen kroner.
I 2014 tilbakebetalte Norplan AS 375 tusen kroner av innskutt egenkapital og betalte 2.167 tusen i utbytte til Selskapet .
Se note til konsernregnskapet for mer detaljer om transaksjoner med felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap.

Transaksjoner og balanser med datterselskap

Tusen kroner 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Multiconsult Voss AS 1) 41 24 137 203 918 1 776 229 0 0
Multiconsult Stord AS 2) 2 340 38 0 0 0 211 0 0
Multiconsult UK Ltd 3) 205 667 677 20 7 405 1 312 363 24 299 21 111
Multiconsult Asia Pte Ltd 119 246 828 2 006 828 3 534 230 0 0
Analyse &Strategi AS 503 269 211 228 742 696 2 586 0 0
Multiconsult Polska 0 IA 0 IA 0 IA 0 IA 8 674 IA
Helge Lindeflaten AS 4) 0 IA 0 IA 0 IA 0 IA 0 IA
SUM 3 208 1 244 1 853 2 457 9 893 7 318 3 619 0 32 973 21 111
1) Innfusjoneres i Multiconsult AS 1.1.2015
2) Tidligere Vest Consult AS
3) Tidligere Norplan Hydropower Ltd
4)  Innfusjonert i Multiconsult Stord AS 1.1.2015
I 2013 etablerte Selskapet datterselskapet Multiconsult Asia Pte Ltd i Singapore, med et kapitalinnskudd på 1.000 tusen kroner.
I 2014 kjøpte Selskapet Multiconsult Polska og Helge Lindeflaten AS, se note til konsernregnskapet om virksomhetssammenslutninger.

Det er ikke inkludert kjøp av aksjer i selskapene fra eksterne parter, da det ikke anses som nærstående part transaksjon.

 Note 20  Hendelser etter balansedagen

Den 30. januar 2015 avsa Bergen Tingett dom i Grønnviksaken, og Selskapet ble frifunnet for alle 
erstatningskrav fra Studentsamskipnaden i Bergen. Saken er anket av motparten, og er såldes ikke rettskraftig.
Se note 19 til konsernregnskapet om avsetning for forpliktelser for mer informasjon.

Fordringer Gjeld Kjøp Salg Garantier

Selskapets nærstående parter er 
«Nøkkelpersoner i ledelsen» og «Nære medlemmer av en persons familie» og selskaper som noen av disse
kontrollerer eller har felles kontroll over. Eiere med betydelig innflytelse, som er vurdert å være WSP Europe AB 
(eieandel 24,7 %) og Stiftelsen Multiconsult (eierandel 18,4 %).

Selskapets datterselskap, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap. Se note til konsernregnskapet for informasjon om 
transaksjoner med og avlønning av nøkkelpersoner i ledelsen og eiere med betydelig innflytelse.



Note 21  Overgang fra NGAAP til forenklet IFRS

Oppstilling over endringer i egenkapital

Multiconsult AS

Beløp i tusen kroner  AKSJEKAPITAL   EGNE AKSJER   OVERKURS 

SUM INNBETALT 

KAPITAL 

TILBAKEHOLDTE 

RESULTATER 

 NY MÅLING 

PENSJONER   SUM EGENKAPITAL 

31 desember 2012 ‐ NGAAP Note 13 125                        ‐8                         13 320               26 437                    382 192                        ‐                       408 629                     

Ny måling pensjoner ‐                             ‐                     ‐                    ‐                        ‐                               ‐92 228               ‐92 228                    

Justering inntekter og tap på krav, etter skatt 7,8 ‐                             ‐                     ‐                    ‐                        12 118                         ‐                       12 118                       

Sum Implementering av forenklet IFRS 1 januar 2013 ‐                             ‐                     ‐                    ‐                        12 118                         ‐92 228               ‐80 110                    

1 januar 2013 ‐ forenklet IFRS 13 125                       ‐8                       13 320             26 437                  394 310                       ‐92 228               328 519                   

31 desember 2013 ‐ NGAAP Note 13 125                       ‐7                       13 320             26 438                  447 250                       ‐                       473 688                   

Ny måling pensjoner 1.1.2013 1 ‐                             ‐                     ‐                    ‐                        ‐                               ‐92 228               ‐92 228                    

Ny måling pensjoner 2013 1 ‐                             ‐                     ‐                    ‐                        44 510                         ‐63 136               ‐18 626                    

Effekt endring skattesats på pensjoner 1 ‐                             ‐                     ‐                    ‐                        618                              ‐2 158                  ‐1 540                      

Revesere avskrivning goodwill (inkl. egenkapitalmetodeinvesteringer) 4 ‐                             ‐                     ‐                    ‐                        9 261                           ‐                       9 261                         

Endring virkelig verdi derivater, etter skatt 5 ‐                             ‐                     ‐                    ‐                        ‐400                             ‐                       ‐400                          

Justering inntekter og tap på krav, etter skatt 7,8 ‐                             ‐                     ‐                    ‐                        16 972                         ‐                       16 972                       

Sum Implementering av forenklet IFRS 31 desember 2013 ‐                             ‐                     ‐                    ‐                        70 961                         ‐157 521             ‐86 560                    

31 desember 2013 ‐ forenklet IFRS 13 125                       ‐7                       13 320             26 438                  518 211                       ‐157 521             387 128                   

Notene i tabellen over refererer seg til notene i konsernet note 25  Overgang fra norsk god regnskapsskikk (NGAAP) til IFRS.  Se konsernnoten for ytterligere informasjon.

Hovedforskjellen mellom morselskapet og konsernet er at morselskapet fremdeles avsetter utbytte i henhold til NGAAP, som gjeld og reduserer egenkapital i det regnskapsåret det gjelder for, 
når det vedtas av generalforsamling senest samtidig med fastsettelse av årsregnskapet. Videre innregner morselskapet ikke resultatandeler fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper.






	20150323_Årsberetning 2014_endelig_korr 2004 segment
	Konsernregnskap
	Konsernregnskapets noter_endelig inkl korr note 8
	Morselskapets noter
	Morselskapets regnskap
	201503251100 revisjonsberetning



