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FY 2016 FY 2015 FY 2014

FINANCIAL

Driftsinntekter 2 604.6 2 247.7 1 986.5

Vekst (%) 15.9% 13.1% 10.2%

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA), rapportert 332.8 212.7 246.5

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA), underliggende 225.5 263.4 246.5

EBITDA margin (%), underliggende 8.7% 11.7% 12.4%

Driftsresultat (EBIT), underliggende 182.3 225.8 211.8

EBIT margin (%), undeliggende 7.0% 10.0% 10.7%

Resultat per aksje (NOK) 8.15 5.73 6.35

Gjennomsnitt antall aksjer 26 243 164 26 186 588 26 245 781

Netto rentebærende gjeld (negativ er eiendel) (116.5) (223.2) (438.2)

Bankinnskudd, kontanter 176.0 233.0 448.6

Operasjonelt

Ordreinngang 3 084.7 2 808.0 2 598.0

Ordrereserve 1 793.1 1 727.5 1 506.9

Debiteringsgrad (%) 69.2% 68.2% 67.1%

Ansatte 2 344 2 147 1 724

Beløp i MNOK (unntatt EPS, aksjer og prosenter)

KONSOLIDERTE NØKKELTALL

• Multiconsult leverte sterk vekst i omsetning 
og solide resultater i 2016, drevet av opp-
kjøp, organisk vekst og solide operasjonell drift. 
 

• Betydelige og store kontrakter vunnet i 
2016: Nytt sykehus i Tønsberg (Vestfold HF), 
Bussveien Sundekrossen-Stavanger sentrum 
(Statens vegvesen region vest), Zanzibar Ener-
gy Sector Support Project (Regjeringen i Zan-
zibar), Nytt sykehus og helsebygg i Helsingborg 
(Regionservice), Åsane videregående skole i 
Bergen (Hordaland Fylkeskommune), Ramme-
avtaler med Fosen Vind DA og Statnett. I tillegg 
ble betydelige utvidelser innvilget for Hydros pi-
lot prosjekt på Karmøy (Hydro).

4

• Suksessfull første kapitalmarkedsdag for 
selskapet noensinne: Multiconsult fullfør-
te en suksessfull kapitalmarkedsdag i oktober 
2016, der selskapet presenterte en oppda-
tert strategi med ambisjoner fram mot 2020. 

• Oppkjøp av aarhus arkitekterne A/S: Multi-
consult kjøpte 100 prosent av aksjene i det dan-
ske arkitektselskapet aarhus arkitekterne A/S i 
desember 2016, på linje med Multiconsults stra-
tegiske initiativer. Den totale kjøpesummen vad 
49.2 danske kroner, med oppgjør i kontanter.

2016 VIKTIGE HENDELSER OG NØKKELTALL

MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2016

2016 Viktige hendelser og nøkkeltall Styrets årsberetning 2016 Årsregnskap 2016 Konsernledelse og styre2016 Viktige hendelser og nøkkeltall



6 7MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2016

STYRETS 
ÅRSBERETNING 2016

Viktige hendelser i 2016 

Generelt om virksomheten

Strategisk plattform

Redegjørelse for konsernets årsregnskap

Segmenter

Forskning og utvikling

Finansiell risiko og risikostyring  

Fortsatt drift 

Morselskapets resultat og disponering av overskudd

Eierstyring og selskapsledelse

Samfunnsansvar

Medarbeidere, organisasjon og likestilling

Aksjonærforhold

Markedsutsikter 

       

9

9

10

12

16

17

17

18

18

18

20

24

25

26

76

FO
TO

: V
ID

A
R

 M
O

LØ
KKEN

 / M
U

LTILU
X

 A
SN

2016 Viktige hendelser og nøkkeltall Styrets årsberetning 2016 Årsregnskap 2016 Konsernledelse og styreStyrets årsberetning 2016



8 9MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2016 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT  2016

(Alle beløp i parentes er sammenlignbare tall for 2015 med 
mindre annet er spesifisert).

Konsernets netto driftsinntekter beløp seg til 2 604,6 mil-
lioner kroner (2 247,7 millioner kroner), opp 15,9 prosent 
fra 2015. Økningen skyldes i hovedsak oppkjøp og organisk 
vekst i antall medarbeidere i Norge. Debiteringsgraden (an-
del utfakturerte timer) økte til 69,2 prosent (68,2 prosent) 
og bidro positivt til økningen i driftsinntektene. LINK arkitek-
tur AS (LINK) ble konsolidert inn i konsernregnskapet med 
virkning fra 1. september 2015. Helårseffekten i 2016 førte til 
at LINK stod for 228,6 millioner kroner av årets totale inn-
tektsøkning. Alle forretningsområdene hadde høyere pro-
sjektaktivitet, bortsett fra forretningsområdene for Olje & 
gass samt Miljø & naturressurser.

Multiconsult fortsatte å vinne viktige kontrakter og ramme-
avtaler gjennom året, noe som bekrefter konsernets sterke 
markedsposisjon og anerkjente ekspertise. Til tross for va-
riasjon mellom ulike geografiske områder og forretnings-
områder, var det en generelt god markedsaktivitet med høy 
etterspørsel etter rådgivende ingeniørtjenester. Etterspør-
selen etter Multiconsults tjenester innen Bygg og eiendom 
var fortsatt sterk i 2016, dog med noen regionale variasjoner. 
De norske markedene innenfor Samferdsel og infrastruktur 
var sterke, men ny organisasjonsstruktur hos enkelte kun-

der i offentlig sektor forårsaket forsinkelser i oppstarten av 
nye prosjekter. Aktiviteten i energisektoren var sterk også i 
2016, både i Norge og internasjonalt. Innen industrisekto-
ren var det store variasjoner i etterspørselen. Innen olje- og 
gassektoren falt etterspørselen gjennom året som følge av 
ytterligere reduksjon av investeringene og aktiviteten på 
norsk kontinentalsokkel.

Det kontinuerlige arbiedet for å forbedre debiteringsgra-
den, kombinert med økt kapasitet og høy prosjektaktivitet, 
ga solide resultater for året. Høyere driftskostnader, hoved-
sakelig knyttet til økt antall ansatte, husleiekostnader, IT og 
andre administrative kostnader, mer enn oppveide økningen 
i inntekter og resulterte i en nedgang på 14,4 prosent for un-
derliggende EBITDA til 225,5 millioner kroner (263,4 millio-
ner kroner). Dette beløpet er justert for en positiv engang-
seffekt på 107,3 millioner kroner knyttet til termineringen av 
ytelsespensjonsordningen. Resultatene fra tilknyttede sel-
skaper var 4,1 millioner kroner (20,9 millioner kroner).

Multiconsult kjøpte 100 prosent av aksjene i aarhus arkitek-
terne A/S i desember 2016 i tråd med konsernets strategi. 
Oppkjøpet innebærer potensial for vesentlig verdiskaping 
gjennom økt kapasitet på skandinavisk nivå innen bygg for 
helsesektoren og urbanisme.

Solid drift og god kontantstrøm kombinert med en robust fi-
nansiell posisjon danner basis for styrets forslag om et utbytte 
på 3 kroner per aksje for 2016, i tråd med utbyttepolitikken.

Kontantstrømmen i 2016 reflekterer god drift, finansieringen 
av ordinært utbytte og oppkjøpet av aarhus arkitekterne A/S 
og Akvator AS. Rentebærende gjeld ligger fortsatt på et mo-
derat nivå på 59,5 millioner kroner ved årsslutt (9,8 millioner 
kroner). Samlet netto rentebærende gjeld beløp seg til en 
fordring på 116,5 millioner kroner (fordring på 223,2 millioner). 

De generelle markedsutsiktene for 2017 anses relativt 
gode. Multiconsults sterke markedsposisjon, den fleksible 
inntektsmodellen og det brede tjenestetilbudet danner en 
god plattform for ytterligere vekst både hjemme og inter-
nasjonalt. Den sterke ordrereserven fra konsernets solide og 
diversifiserte kundeportefølje, gir et godt grunnlag for fort-
satt vekst. Ordrereserven ved utgangen av 2016 var 1 793,1 
millioner kroner (1 727,5 millioner kroner), opp 3,8 prosent 
fra 2015. Aarhus arkitekterne A/S er medregnet i konsernets 
ordrereserve fra 31. desember 2016 og bidrar positivt til den 
samlede økningen. 

VIKTIGE HENDELSER I 2016 
• Vellykket kapitalmarkedsdag. 22 oktober 2016 gjen-

nomførte konsernet for første gang en kapitalmarkeds-
dag. En opptrapping av Multiconsults vekststrategi mot 
2020 ble annonsert. De oppjusterte ambisjonene frem 
mot 2020 innebærer en vekst til 6 milliarder kroner i 
omsetning samtidig som en ti prosents EBIT-margin skal 
opprettholdes.

• Viktige kontrakter vunnet
• Rammeavtale med Fosen Vind DA ble tildelt 

for utvikling av 1 000 MW vindmølleparker i Norge. 
Rammeavtalen inkluderer tjenester innen bygg, an-
legg, elektro og mekanisk prosjektering så vel som 
designkontroll og anleggsledelse. 

• Utvidelse av eksisterende kontrakt med Hy-
dro ble tildelt med prosjekteringsarbeid relatert til 
byggingen av et fullskala teknologitest-anlegg på 
Karmøy. Prosjektplanen ble revidert og rammene for 
Multiconsults arbeid ble utvidet.

• En kontrakt for Zanzibars revolusjonære 
myndigheter knyttet til prosjektstøtte i prosjektet 
for Zanzibars energisektor ble tildelt. Det treårige 
prosjektet støtter institusjonell styrking av Energi 
og mineraldepartementet og Zanzibars elektrisi-
tetsselskap i tillegg til innkjøpet av energimålere og 
utstyr for feildeteksjonsutstyr.

• En betydelig kontrakt fra Vestfold sentralsyke-
hus ble tildelt for prosjektering av det nye Tønsberg 
sykehus. Kontrakten ble tildelt til Multiconsult ASA 
og LINK arkitektur AS (blant andre) som partnere i 
CURA group.

• En kontrakt fra Statens vegvesen Region vest 
ble tildelt for detaljert planlegging, design og konse-
kvensanalyse for byggingen av en dedikert veifil som 
skal sikre prioritert tilgjengelighet for bussen mellom 
Hillevåg, Stavanger sentrum og Sundekrossen.

• Rammeavtale med Statnett ble inngått for pro-
sjekteringstjenester relatert til oppgradering av ek-
sisterende SUBSTATIONS og oppgradering av spen-
ningsnivåer og nye SUBSTATIONS.

• LINK arkitektur vant en kontrakt med Regi-
onservice for arkitekttjenester for konstruksjon av 
nytt sykehushotell i Helsingborg, Sverige.

• En kontrakt med Hordaland fylkeskommune ble 
inngått med Constructa Entreprenør AS for levering 
av detaljprosjektering for Åsane videregående skole 
i Bergen. 

•  Multiconsult kjøpte 100 prosent av aksjene i det 
danske arkitektselskapet aarhus arkitekterne A/S. 
Total kjøpesum var 49,2 millioner danske kroner. Kjøpet 
ble finansiert med kontanter og Multiconsults kredittfasi-
liteter.

• Multiconsult kjøpte Akvator AS 1 juni 2016 og styrket 
ytterligere sin kompetanse og kapasitet i forretningsom-
rådet Industri, innen sjømat og fiskeoppdrett-. Oppkjøpet 
vil styrke Multiconsults posisjon på Vestlandet.

• Årets aksjekjøpsprogram for ansatte var vellykket og 
ble avsluttet 30. november 2016.

• Attraktiv rekrutteringsposisjon bekreftet i den årli-
ge Universum-undersøkelsen blant ingeniørstudenter og 
ingeniører i Norge. I undersøkelsen for ingeniørstudenter 
fikk Multiconsult på ny bekreftet sin topp-posisjon blant 
konsulenter som den fjerde mest attraktive arbeidsgive-
ren i Norge, for fjerde gang på rad. I undersøkelsen for 
etablerte ingeniører ble Multiconsult rangert som num-
mer fire blant alle selskaper i Norge.

GENERELT OM VIRKSOMHETEN  
Årsberetningen for Multiconsult-konsernet («Multiconsult» 
eller «konsernet») omfatter morselskapet Multiconsult ASA 
(«morselskapet») med datterselskaper i Norge og interna-
sjonalt.

Multiconsult oppnådde solid omsetningsvekst og godt resultat i 2016, drevet av 

oppkjøp, organisk vekst og god drift. Betydelige aksjonærverdier ble skapt i 2016, 

og styret anbefaler et utbytte på 3 kroner per aksje, i tråd med konsernets etablerte 

utbyttepolitikk. Arbeidet med å oppnå de strategiske målsettingene for 2020 er i 

gang, med et fortsatt sterkt fokus på forbedringer av salg, prosjektgjennomføring 

og lønnsom vekst.

SOLIDE RESULTATER, KLAR FOR 
NYE VEKSTMULIGHETER 

2016 Viktige hendelser og nøkkeltall Styrets årsberetning 2016 Årsregnskap 2016 Konsernledelse og styreStyrets årsberetning 2016
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Multiconsult er allerede etablert i markedet for urbanisme 
gjennom Urban LINK, et initiativ utviklet av LINK arkitektur. 
Konsernet vil benytte en kombinasjon av arkitekter, ingeni-
ører og analysekapasitet for å nå målet om å bli ledende i 
Skandinavia.

Den trinnvise oppbyggingen av satsingen på fornybar energi 
vil primært skje gjennom oppkjøp av virksomhet med fokus 
på Sørøst-Asia og Øst-Afrika.  På dette området vil Multi-
consult bygge på selskapets lange historie og kompetanse 
innen vannkraft som stammer helt tilbake til 1908.

På området digitalisering, vil Multiconsult utnytte muligheter 
som følger av økende etterspørsel fra kunder som ønsker å 
ta i bruk innovative digitale løsninger for å effektivisere pro-
sesser i sine virksomheter. 

Organisk vekst, som forventes å utgjøre minst 50 prosent av 
konsernets totale vekst, skal skje gjennom ytterligere styr-
king av den flerfaglige kompetansen i Norge, spesielt innen 
segmentene Bygg og eiendom og Samferdsel og infrastruktur. 

Kritiske suksessfaktorer for å realisere ambisjonene for vekst 
og lønnsomhet vil være profesjonelle salgsprosesser, god 
prosjektgjennomføring og sterke kunderelasjoner. “Ett Mul-
ticonsult” er et strategisk, internt fokusområde etablert for å 
styrke organisasjonen og videreutvikle en særegen og felles 
kultur preget av muliggjøring.  

Multiconsult har oppnådd solide finansielle resultater i man-
ge år. For å sikre tilstrekkelig finansiell kapasitet til å reali-

VIRKSOMHET OG LOKALISERING 

Morselskapet Multiconsult ASA er et norsk allmennaksjesel-
skap med hovedkontor på Skøyen i Oslo. 

Utenlandsaktivitetene drives dels gjennom utenlandske dat-
terselskap, dels via prosjektkontorer og gjennom utenland-
ske samarbeidspartnere. Konsernet har totalt 59 kontorer, 
og hadde 2 344 ansatte per 31. desember 2016, herunder 
om lag 550 ansatte i heleide datterselskaper utenfor Norge.

Multiconsult er et av Norges ledende fagmiljøer innen pro-
sjektering, ingeniørrådgiving og arkitekttjenester. Forret-
ningsidéen er å levere flerfaglige rådgivningstjenester som 
skaper verdier for kunder, samfunn, eiere, medarbeidere og 
selskapet.

Konsernets hovedaktiviteter er multidisiplinære rådgivings-
tjenester, design, prosjektering, prosjektoppfølging, pro-
sjektledelse, geotekniske grunnundersøkelser, verifikasjon 
og kontroll, i tillegg til arkitekttjenester i Norge og interna-
sjonalt. 

Virksomheten er organisert i tre geografiske enheter i tillegg 
til LINK arkitektur og består av følgende rapporteringsseg-
menter: 

• Østlandet
• Regioner Norge
• Internasjonalt
• LINK arkitektur
 
Detaljert beskrivelse av hvert segment er presentert under 
segmentinformasjon. 

Multiconsult hadde i 2016 syv forretningsområder som dek-
ker konsernets viktigste markedssegmenter, og som opere-
rer på tvers av geografiske rapporteringssegmenter:

• Bygg & eiendom
• Industri
• Olje & gass
• Fornybar energi
• Samferdsel & infrastruktur
• Miljø & naturressurser
• LINK arkitektur

INNTEKTSMODELL 

Konsernets forretningsmodell er i all hovedsak basert på 
honorarinntekter generert av egne ansatte. I visse pro-

sere konsernets vekstambisjoner er finanspolitikken justert, 
noe som innebærer at netto rentebærende gjeld (NIBD) kan 
økes til inntil 1,5 ganger EBITDA (driftsresultat før av- og 
nedskrivninger).

Den akselererte vekststrategien understøtter selskapets ut-
byttepolitikk, som uttrykker en ambisjon om å utbetale ut-
bytte tilsvarende mer enn 50 prosent av netto årsresultat.

MARKED OG KUNDER  

Den generelle markedssituasjonen i 2016 var god, både i 
Norge og internasjonalt. Usikkerheten som følge av den ne-
gative utviklingen i oljesektoren fortsatte i 2016, og det var 
betydelig variasjon mellom de ulike markedssegmentene og 
geografiske regionene hvor Multiconsult har virksomhet. 

Den generelle konkurransesituasjonen fortsatte å endre seg 
i retning av flere totalentreprisekontrakter (EPC- kontrakter) 
og mer offentlig privat samarbeid (OPS). Fortsatt tøff konkur-
ranse bidro til prispress for store prosjekter i Norge. Markeds-
prisene har stabilisert seg, men det økende lønnsnivået blant 
arbeidstakere i Norge bidrar til en utfordring for industrien 
generelt.  

Bygg- og eiendomsmarkedet omfatter blant annet nærings-
bygg (kontor, butikker, hotell, industri), velferdsinfrastruktur 
(helse, utdanning, kultur, sport og fritid) og boligbygg. En av 
de viktigste driverne i dette markedet er befolkningsvekst, 
spesielt i store urbane områder som Oslo. Den økonomiske 
aktiviteten i offentlig sektor brukes ofte som et politisk vir-

sjekter leveres tjenester av eksterne konsulenter («under-
konsulenter»), eller i arbeidsfellesskap der flere parter går 
sammen og tilbyr en samlet leveranse. I begge samarbeids-
former er det tydelig ansvarsdeling mellom Multiconsult og 
samarbeidspartner eller underleverandør. Prosjektene kan 
være av kortere og lengre varighet. Noen prosjekter kan gå 
over flere år. Ofte blir prosjektenes omfang og varighet utvi-
det som følge av tilleggsbestillinger.

 
STRATEGISK PLATTFORM 
Selskapets strategi fra 2013 fikk navnet «3-2-1 strategien» 
og hadde som mål å tredoble overskuddet, doble omsetnin-
gen, og oppnå en ledende merkevareposisjon i det norske 
markedet innen 2017. Børsnoteringen i 2015 og den positive 
utviklingen etter dette ga grunnlag for å gjennomgå selska-
pets strategiske målsettinger og initiativ på ny. Resultatet 
er den nye strategien «3-2-1 GO», der GO står for Growth 
Opportunities (vekstmuligheter).

Selskapets ambisjoner frem mot 2020 er å opprettholde 
lønnsomhet på 10 prosent driftsmargin i perioden, doble 
omsetningen til 6 milliarder kroner, vokse internasjonalt og 
videreutvikle en særegen muliggjøringskultur.

3-2-1 GO omfatter seks strategiske mål:

1. Utvikle multidisiplinær virksomhet i Sverige
2. Trinnvis utvikle internasjonal virksomhet innen fornybar 

energi
3. Etablere en ledende posisjon innen helsebygg i Skandi-

navia
4. ikre en ledende posisjon innen urbanisme i Skandinavia
5. Ta posisjonen som skandinavisk markedsleder innen di-

gitalisering 
6. Videreutvikle «Ett Multiconsult», bygge en sterk organi-

sasjon tuftet på en felles kultur

Utvidelse av den flerfaglige virksomheten i Sverige vil skje 
hovedsakelig gjennom oppkjøp. Multiconsult vil bygge på 
standarder innen prosjektering og kundekrav som er felles 
for hjemmemarkedet Norge og Sverige. Den sterke posisjo-
nen til LINK arkitektur gir et godt utgangspunkt for vekst i 
Sverige. 

Konsernet vil utnytte muligheter som følger av veksten i 
markedet for helsebygg i Skandinavia og benytte den sam-
lede kompetansen innen arkitektur og prosjektering for å ta 
en ledende posisjon på dette området.

Internasjonal satsing

M
NOK 6000

10 prosent
Ett Multi

consu
lt

2016 Viktige hendelser og nøkkeltall Styrets årsberetning 2016 Årsregnskap 2016 Konsernledelse og styreStyrets årsberetning 2016



12 13MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2016 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT  2016

nal Financial Reporting Standards» eller «IFRS») samt norsk 
regnskapslovgivning.

Etter styrets oppfatning gir det avlagte resultatregnskap, 
totalresultat, endring i egenkapital, kontantstrømoppstilling, 
balanse og noter tilfredsstillende informasjon om konser-
nets og morselskapets drift og stilling ved årsskiftet. 

RESULTATREGNSKAP

Konsernets brutto driftsinntekter beløp seg til 2 968 millioner 
kroner (2 554,7 millioner kroner). Netto driftsinntekter, som er 
brutto driftsinntekter fratrukket underkonsulenter og utlegg, 
var 2 604,6 millioner kroner (2 247,7 millioner kroner kroner). 
Økningen på 15,9 prosent gjenspeiler kapasitetsøkningen 
som følge av oppkjøp og organisk vekst i antall medarbeidere 
i Norge, samt en økning i debiteringsgraden til 69,2 prosent 
(68,2 prosent). LINK arkitektur, som ble konsolidert inn fra 1. 
september 2015, stod for 9,8 prosentpoeng av årets økning 
i netto driftsinntekter.  Alle forretningsområder, unntatt Olje 
og gass, økte sine inntekter i 2016. Nedskrivninger i prosjekter 
bidro negativt til inntektsøkningen. 

Driftskostnader før av- og nedskrivninger var 2 271,8 millioner 

kemiddel for å stimulere investeringer. Store vedlikeholds- 
og utviklingsbehov i offentlig sektor, blant annet sykehus, 
utdanningsinstitusjoner og andre offentlige bygg, utgjør et 
interessant markedspotensial for Multiconsult. Etterspørsel 
etter Multiconsults tjenester i bygg- og eiendomsmarkedet 
var god og stabil i 2016, selv om det var visse regionale va-
riasjoner som følge av den økonomiske utviklingen generelt.  

De norske markedene for samferdsel og infrastruktur er også 
ansett som vekstmarkeder, hovedsakelig som følge av sto-
re kontrakter som åpner for internasjonal konkurranse og 
økt antall kontrakter basert på offentlig-privat samarbeid 
(OPS-kontrakter). Det statlige selskapet Nye Veier er eta-
blert, og flere store veibyggingskontrakter vil bli tildelt i året 
som kommer. I jernbanesektoren vil de første Intercity-pro-
sjektene bli utlyst som OPS-prosjekter i 2017. 

Små og mellomstore designprosjekter i regi av Statens veg-
vesen og BaneNOR forventes å bli gjennomført som avrop på 
rammeavtaler. Multiconsult ble nylig tildelt tre rammeavtaler 
i tillegg til tidligere inngåtte avtaler med både Statens veg-
vesen og BaneNor. Disse forventes å generere betydelige 
inntekter. 

Bransjer hvor Norge fortsatt har konkurransefortrinn er 
fiskeoppdrett, gruvedrift og utvinning av metaller, farmasi 
og mat, olje og gass, og skipsbygging. Dette er også bransjer 
hvor norske selskaper innen rådgivning og prosjektering er 
verdensledende og høyt anerkjent. Lavere aktivitet i olje- og 
gassektoren påvirket leverandørindustrien negativt i 2016. 
Andre industrier, spesielt metaller, kjemikalier og mat, økte 
sine investeringer. Hydros investering på 3,9 milliarder kroner 
i et nestegenerasjons pilotanlegg for elektrolyseteknologi på 
Karmøy er et godt eksempel. Investeringsnivået i havbruks-
sektoren var høyt i 2016 og forventes å vokse ytterligere 
fremover. 
 
Markedet for rådgivende ingeniørtjenester i energisektoren 
var fortsatt godt i 2016, både i Norge og internasjonalt. Det 
norske energimarkedet preges av store investeringsbehov 
i nett- og kraftdistribusjonssektoren. Stor etterspørsel fra 
Statnett og regionale nettleverandører etter nettinvesterin-
ger er de viktigste driverne i kraftmarkedet. Statnett forven-
tes å investere 5-7 milliarder kroner årlig de neste ti årene. 
Elektrisitetsproduksjon i Norge er hovedsakelig relatert til 
vannkraft, med ny kapasitet i form av små greenfield vann-
kraftverk. I tillegg kom flere nye vindkraftparker på markedet 
i 2016. En av dem var Fosen Vind, hvor Multiconsult er en-
gasjert som rådgiver for Statkraft. Norske rådgivende inge-
niører har spisskompetanse på dette feltet og blir engasjert 

kroner (2 035,0 millioner kroner). Kostnadsøkningen skyldes i 
all hovedsak at personalkostnadene økte til 1 841,6 millioner 
kroner (1 649,2 millioner kroner), som følge av flere ansatte. 
Økningen ble motvirket av en positiv effekt på 107,3 millioner 
kroner knyttet til opphør av ytelsespensjonsordningen. Drift-
skostnadene for LINK arkitektur inngår med en helårseffekt i 
2016, mot fire måneder I 2015. Andre driftskostnader beløp 
seg til 428,2 millioner kroner (388,5 millioner kroner). Øknin-
gen skyldes i hovedsak økte husleiekostnader som følge av 
flere ansatte og dermed og høyere kostnader knyttet til IT og 
administrasjon som følge av økt aktivitetsnivå. 

Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 
beløp seg til 332,8 millioner kroner (212,7 millioner kroner). 

Morselskapets ytelsespensjonsordning for de 280 gjenvæ-
rende deltakerne ble avsluttet med virkning fra 1. januar 2017. 
Sluttoppgjøret inkluderte fremtidig lønnskompensasjon. Den 
nye innskuddspensjonsordningen inkluderer alle ansatte. Den 
nye ordningen omfatter økte innbetalinger som er i tråd med 
gjeldende bransjepraksis. Endringene har medført en positiv 
regnskapsmessig engangseffekt i henhold til IFRS, på 107,3 
millioner kroner som følge av lavere personalkostnader. Ef-

i prosjekter for konstruksjon, vedlikehold og oppgraderinger 
over hele verden. 

Det internasjonale markedet for fornybar energi fortsetter å 
vokse, noe som skaper forretningsmuligheter for Multiconsult 
innen vannkraft, kraftoverføring og distribusjon, vindkraft og 
solenergi. 

Olje- og gassindustrien omfatter både landbaserte og offs-
hore aktiviteter. Ingeniør og prosjektadministrative rådgiv-
ningstjenester er en integrert del av planlegging og utvikling 
av landbaserte strukturer og anlegg som terminaler, landfall, 
rørledninger, dokker og havner, lagringsanlegg, prosessan-
legg, forsyningsbaser og elektrifisering. Ingeniørtjenester er 
imidlertid også viktig for annen offshore aktivitet, som un-
dervannskonstruksjoner og fundament, offshore og arktisk 
sementstrukturer, marine stålstrukturer for faste og flytende 
enheter og toppsider (over vann) inkludert boligkvarter og 
forskjellige typer moduler (prosess, vaskerom, boring). Flere 
prosjekter for utvikling av oljefelt har blitt utsatt som følge av 
lavere oljepriser de siste årene, noe som har ført til et svakere 
marked for rådgivende ingeniørtjenester og økt konkurranse.  
Flere utviklingsprosjekter er imidlertid under utvikling i Ba-
rentshavet. Disse representerer muligheter for Multiconsult 
til å bruke sin ekspertise, kapasitet og lokalkunnskap for å 
skape verdi for kundene i årene som kommer. 

LANGSIKTIG, LOJAL KUNDEBASE

Multiconsult er opptatt av å bevare gode, langsiktige kun-
derelasjoner. Kundeporteføljen består av omtrent 4 000 
kunder. De 15 største av disse kundene står for omtrent 
halvparten av konsernets driftsinntekter, og representerer 
store, velrennomerte bedrifter og offentlige virksomheter. 
De største kundene betraktes som lojale og har benyttet seg 
av Multiconsults tjenester i en årrekke. Konsernets ti største 
kunder er solide offentlige virksomheter med forutsigbare 
investeringsplaner og begrenset kredittrisiko. 

Konsernets robuste og differensierte kundebase sikrer 
grunnlaget for en solid ordrereserve, og gir et sterkt funda-
ment for videre vekst. 

REDEGJØRELSE FOR KONSERNETS  
ÅRSREGNSKAP
Nedenfor følger en redegjørelse for konsernets årsregn-
skap som omfatter de konsoliderte regnskapsoppstillinge-
ne for morselskapet Multiconsult ASA med datterselskaper. 
Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med internasjonale 
regnskapsstandarder som er godkjent av EU («Internatio-
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fekten er ikke medregnet i underliggende resultater for 2016. 
Endringen har ingen kortsiktig innvirkning på kontantstrøm-
men og er behandlet i regnskapet som en engangseffekt. Den 
positive engangseffekten på 107,3 millioner kroner inngår ikke 
i konsernets underliggende EBITDA.

Underliggende EBITDA, justert for den positive engangsef-
fekten på 107,3 millioner kroner som følge av omleggingen til 
innskuddspensjonsordning, var 225,5 millioner kroner (263,4 
millioner kroner), en nedgang på 14,4 prosent.

Konsernets driftsresultat (EBIT) for 2016 var 289,6 millioner 
kroner (175,1 millioner kroner). Underliggende EBIT, justert for 
den positive engangseffekten på 107,3 millioner kroner som 
følge av omlegging til ytelsespensjonsordning, var 182,3 milli-
oner kroner (225,8 millioner kroner), tilsvarende en underlig-
gende driftsmargin på 7 prosent (10 prosent). Driftsmarginen 
var negativt påvirket av fortsatt økning i personalkostnadene, 
som ikke gjenspeiles i de stabile timeprisene.  

Andel resultat fra tilknyttet virksomhet og joint ventures inn-
regnet etter egenkapitalmetoden var 4,1 millioner kroner i 
2016 (20,9 millioner kroner). Tallene for 2015 inkluderer po-
sitiv resultateffekt av økt eierandel i LINK arkitektur AS, noe 
som forklarer nedgangen i 2016. 

Netto finansposter beløp seg til en inntekt på 5,9 millioner 
kroner (1,8 millioner kroner), inkludert effekten av lavere kon-
tantbeholdning etter utbytteutbetalingen på 76,1 millioner 
kroner i mai måned og oppkjøpene av Akvator AS and aarhus 
arkitekterne A/S. 

Konsernets resultat før skattekostnad ble 287,7 millioner kro-
ner (197,9 millioner kroner). Konsernets årsresultat ble 213,8 
millioner kroner (150,1 millioner kroner).
 
Utvidet resultat var 24,3 millioner kroner (59,3 millioner kro-
ner). Endringen er hovedsakelig knyttet til revurdering av net-
to pensjonsforpliktelser etter skatt. 

BALANSE, FINANSIERING OG LIKVIDITET

Sum anleggsmidler ved utgangen 2016 var 397,2 millioner 
kroner (368,9 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak 
økt goodwill på 235,7 millioner kroner (173,0 millioner kroner) 
etter oppkjøpene av Akvator AS og aarhus arkitekterne A/S. 

Totale omløpsmidler beløp seg til 984,4 millioner kroner 
(910,3 millioner kroner). Økningen skyldes økt beholdning av 
prosjekter i arbeid som beløp seg til 270,3 millioner kroner 
(192,8 millioner kroner) som følge av økte driftsinntekter. 

Arbeidskapital, bestående av fordringer fratrukket kortsiktig, 
ikke rentebærende gjeld, var -75,8 millioner kroner (-39,2 
millioner kroner).

Konsernets egenkapital per 31. desember var 507,5 millioner 
kroner (350,2 millioner kroner), tilsvarende en egenkapita-
landel på 36,7 prosent (27,4 prosent). Endringen i egenka-
pitalandel er hovedsakelig påvirket av utbyttebetaling, årets 
resultat og effekten av utvidet resultat. 

Sum gjeld per 31. desember utgjorde 874,1 millioner kroner 
(929,0 millioner kroner). 

Samlet rentebærende gjeld var 59,5 millioner kroner (9,8 
millioner kroner). Netto rentebærende gjeld var negativ, alt-
så en fordring, som beløp seg til 116,5 millioner kroner ved 
årsslutt (fordring på 223,2 millioner kroner). 

Konsernet har en trekkfasilitet på 220 millioner kroner hos 
Nordea bank og en treårig rullerende fasilitet på 80 millioner 
kroner som var trukket opp med 50 millioner kroner ved års-
skiftet, i forbindelse med oppkjøpet av aarhus arkitekterne A/S. 

KONTANTSTRØM

Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktivite-
ter utgjorde 90,2 millioner kroner (206,2 millioner kroner). 
Nedgangen skyldes i hovedsak lavere driftsresultat justert 
for engangseffekten av endret pensjonsordning, samt økt 
arbeidskapital som følge av inntekstveksten. Netto kontant-
strøm benyttet til investeringsaktiviteter var 101,3 millioner 
kroner (132,7 millioner kroner) og inkluderer oppkjøpene av 
Akvator AS og aarhus arkitekterne A/S, samt ordinær ut-
skifting av driftsmidler. Netto kontantstrøm brukt til finan-
sieringsaktiviteter var 37,3 millioner kroner (293,4 millioner 
kroner), og består i hovedsak av utbytte, samt effekten av 
høyere rentebærende gjeld ved årsslutt. Beløpet for 2015 
omfatter både ordinært og ekstraordinært utbytte på til 
sammen 275,6 millioner kroner  

ORDREINNGANG OG ORDRERESERVE

Ordreinngangen i 2016 beløp seg til 3 084,7 millioner kroner 
(2 808,0 millioner kroner). Konsernet hadde en solid ordre-
reserve ved utgangen av året, på 1 793,1 millioner kroner (1 
727,5 millioner kroner), opp 3,8 prosent fra året før. Helårsef-
fekten av LINK arkitektur bidro positivt sammen med oppkjø-
pet av aarhus arkitekterne A/S. Multiconsult vant kontrakter 
innenfor alle forretningsområdene gjennom året og bekref-
tet sin sterke markedsposisjon. Blant nye kontrakter i Norge 
er Tønsberg sykehus, ny veifil Hillevåg- Stavanger sentrum 
–Sundekrossen, Åsane videregående skole, og Hotell Norge. 
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Blant nye de internasjonale kontraktene som ble vunnet er 
Zanzibar Energy Sector Support Project på Zanzibar et av de 
viktigste. Hoveddelen av ordreinngangen kom som tilleggs-
arbeid på eksisterende kontrakter som Campus Ås, Hydro 
Karmøy, Kampflybasen og Follobanen i Norge, samt Neelum 
Jhelum i Pakistan og Mt. Coffee i Liberia. 

SEGMENTER 
Konsernets virksomhet er organisert i tre geografiske seg-
menter, Østlandet, Regioner Norge, Internasjonalt og et 
segment for LINK arkitektur. Inntekter og kostnader rap-
porteres i det segmentet hvor medarbeideren er ansatt. Det 
samsvarer ikke nødvendigvis med hvor oppdraget utføres. 
Kostnader for administrative tjenester, husleie, avskrivnin-
ger, osv. blir fordelt mellom segmentene. 

ØSTLANDET

Segmentet tilbyr tjenester innenfor seks forretningsområder 
og består av det sentrale østlandsområdet, med regionale 
kontorer i Oslo, Fredrikstad og Drammen. Østlandet er det 
største segmentet og representerer cirka 46,0 prosent av 
konsernets netto driftsinntekter (50,4 prosent).

Samlede netto driftsinntekter var 1 197,3 millioner kroner 
(1 132,7 millioner kroner). Økningen på 5,7 prosent skyldes 
økt aktivitet på grunn av økt bemanning. Lavere prosjekt-
gjennomføringsgrad og lavere timepriser bidro negativt til 
inntektsveksten. Lavere timepriser har også ført til lavere 
inntekter år over år.

EBITDA endte på 139,8 millioner kroner (188,8 millioner kro-
ner), en reduksjon på 25,9 prosent. Økningen i inntekter ble 
mer enn motvirket av høyere bemanning og bonusutgifter 
som et resultat av nettrekruttering og lønnsjusteringer, og 
økte utgifter i administrasjon og kontorleie.

Ordreinngangen for segmentet var i 2016 1 336,1 millioner 
kroner (1 524,8 millioner). Ordreserven for segmentet ved 
årsslutt 2016 falt til 777,0 millioner kroner (944,5 millioner 
kroner). Det var nedgang i ordrereserven innenfor alle mar-
kedsområder utenom Miljø & naturressurser.

REGIONER NORGE

Segmentet tilbyr tjenester innenfor seks markedsområder og 
omfatter regionale kontorer i Kristiansand, Stavanger, Ber-
gen, Trondheim og Tromsø. Regioner Norge sto for 36,9 pro-
sent av konsernets netto driftsinntekter i 2016.

Netto driftsinntekter var på 960,6 millioner kroner (909,5 
millioner kroner). Økningen på 5,6 prosent kom som følge av 
en signifikant økning i debiteringsgraden til 68,4 prosent 
(66,4 prosent) og økt bemanning som følge av overtagelsen 
av Akvator AS. Økningen i inntekter var delvis motvirket av 
lavere prosjektgjennomføring og lavere timepriser.

EBITDA endte på 60,0 millioner kroner (77,7 millioner kro-
ner), en reduksjon på 22,8 prosent. Økningen i inntekter var 
motvirket av høyere fordeler for arbeidstakere som et resul-
tat av overtagelsen, lønnsjusteringer, og økning i adminis-
trasjonsutgifter og kontorleie.

Ordreinngangen for segmentet i 2016 var 1 063,8 millioner 
kroner (963,9 millioner kroner). Ordrereserven for segmentet 
ved årsslutt i 2916 var 505,9 millioner kroner (471,5 millioner 
kroner). Bygg og eiendom og Industri hadde en økning i ordre-
inngangen sammenlignet med 2015, med viktige kontrakter 
og rammeavtaler som bekreftet selskapets sterke posisjon i 
regionen. Ordreinngangen i Fornybar Energi og Samferdsel og 
Infrastruktur falt. Samferdsel og Infrastruktur falt som følge 
av fravær av store anbudskontrakter og begrenset med tilbud.

INTERNASJONALT

Konsernets internasjonale segment omfatter dattersel-
skapene Multiconsult UK, Multiconsult Asia og Multiconsult 
Polska. Multiconsult UK i England tilbyr i hovedsak tjenester 
innen Fornybar energi, og Multiconsult Asia i Singapore tilbyr 
i hovedsak tjenester til olje- og gassektoren. Multiconsult i 
Polen tilbyr i hovedsak tjenester innen markedsområdene 
Samferdsel & Infrastruktur, Miljø & naturressurser samt Olje & 
gass. Internasjonalt står for cirka 3,7 prosent av konsernets 
netto driftsinntekter.

Netto driftsinntekter beløp seg til 97,0 millioner kroner (67,0 
millioner kroner).  Økningen på 44,8 prosent skyldes i første 
rekke forbedret prosjektgjennomføring.

EBITDA endte på 12,8 millioner kroner (tap på 3,3 millioner 
kroner). Økningen skyldes høyere aktivitet fra alle tre datter-
selskapene, spesielt fra Multiconsult UK. Økningen i inntekter 
er delvis motvirket av økte utgifter ved høyere lønnskostnader.

Ordreinngangen for segmentet i 2016 endte på 102,4 milli-
oner kroner (70,8 millioner kroner). Ordrereserven for seg-
mentet endte ved årsslutt 2016 på 150,2 millioner kroner 
(161,5 millioner kroner).

LINK ARKITEKTUR

Dette segmentet består av LINK arkitektur, inkludert i års-
regnskapet som heleid datterselskap av Multiconsult fra 1. 
september 2015. LINK arkitektur er en av Skandinavias le-
dende arkitektfirmaer, med tilstedeværelse i de store byene 
og regionene i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet har en 
sterk historikk preget av stabil vekst og solid økonomi. LINK 
er en perfekt strategisk match for Multiconsult med potensi-
al for betydelig verdiskaping i form av driftsmessige synergi-
effekter og et bedre og bredere tilbud til konsernets kunder.

12. desember 2016 overtok LINK arkitektur det danske arki-
tektselskapet aarhus arkitekterne A/S og styrket dermed sin 
posisjon i det skandinaviske markedet for sykehuset. Opp-
rinnelsen tilbake til 1909 viser at aarhus arkitekterne A/S er 
et veldrevet dansk arkitektselskap med 78 ansatte som job-
ber fra kontorer i Århus og København. Aarhus arkitekterne 
A/S endret navn til LINK arkitektur i januar 2017.

Netto driftsinntekter var på 346,1 millioner kroner (117,5 mil-
lioner kroner). LINK arkitektur bidro med regnskapsmessig 
helårseffekt i 2016 sammenlignet med fire måneder i 2015, 
noe som forklarer økningen i netto driftsinntekter på 194,6 
prosent i segmentet.

EBITDA endte på 14,1 millioner kroner (2,5 millioner kroner). 
Signifikant økning i salgsinnsats påvirket omsetningen ne-
gativt i begynnelsen av året, men resulterte i sterkt ordre-
inntak og ordrereserve i slutten av 2016.

Ordreinngangen for segmentet i 2016 var på 582, 3 millio-
ner kroner (248,5 millioner kroner), inkludert aarhus arki-
tekterne A/S med 49,0 millioner kroner. Ordrereserven for 
segmentet ved årsslutt 2016 var på 360,0 millioner kroner 
(150,0 millioner kroner).

Markedet for arkitekturtjenester i Norden endrer seg raskt, 
med økende etterspørsel etter kvalitet, kompetanse og ka-
pasitet. Flere selskaper i bransjen har skandinavisk tilstede-
værelse og anser hele regionen som et samlet hjemmemarked.

FORSKNING OG UTVIKLING
Multiconsult gjennomfører både interne og eksterne pro-
sjekter innen forskning og utvikling (FoU). Interne prosjekter 
gjennomføres i regi av selskapets fagkompetansenettverk 
eller som separate prosjekter. Eksterne FoU-aktiviteter ut-
føres og finansieres hovedsakelig i samarbeid med norske 
og internasjonale forskningsinstitusjoner, strategiske sam-
arbeidspartnere og kunder. Det ble i 2016 gjennomført 20 
FoU prosjekter med tilskudd av eksterne midler. 

Samlede utgifter for selskapets FoU-prosjekter utgjorde 17,6 
millioner kroner (16,9 millioner kroner). Totalt 0,8 millioner 
kroner (1,2 millioner kroner) ble viderefakturert til kunder. 
Støtteaktiviteter knyttet til doktorater beløp seg til 1,9 millio-
ner kroner (1,9 millioner kroner).

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 oppfyl-
le kravene til forskning og utvikling ut fra en regnskapsdefini-
sjon, men som er viktige for utviklingen av selskapet. Samle-
de utgifter for disse aktivitetene utgjorde 9,2 millioner kroner 
(12,4 millioner kroner).

FINANSIELL RISIKO OG RISIKOSTYRING  
Gjennom sine forretningsaktiviteter håndterer Multiconsult 
en betydelig risiko. Både kontraktsporteføljen og arkitekt- 
og rådgivningstjenestene innebærer en rekke risikofaktorer. 
Konsernet har en systematisk tilnærming til risikostyring, 
særlig prosjektrisiko. Øvrige driftsmessige risikoområder er 
knyttet til HMS og styres med beredskapsplaner, løpende 
øvelser og fokus fra ledelsen.  
 
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 en kollektiv avtale for rådgivende inge-
niørfirma. Forsikringen er ansvarsdekning i standardavtaler 
for ingeniøroppdrag, med egenandel på 300 000 kroner per 
sak og normalt maksimal dekning på inntil 150 G (ca 13,9 
millioner kroner). Ytterligere beskrivelse finnes i note 19 til 
konsernets årsregnskap. 

KREDITTRISIKO 

Kredittrisiko oppstår i hovedsak ved transaksjoner med kun-
der og innskudd i bank. Selskapet har de siste årene 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 sen-
tralisert og rutiner er forankret i virksomhetens kvalitetssystem.

Kundefordringer utgjør cirka 32,9 prosent (33,4 prosent) av 
konsernets eiendeler. Selskapet har etablert rutiner knyttet 
til vurderinger av kundens kredittverdighet, og til eventuelt 
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Se note 2a til konsernets årsregnskap for ytterligere infor-
masjon om risiko knyttet til regnskapsmessige estimater og 
prinsipper.

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 progno-
ser for årene fremover.

MORSELSKAPETS RESULTAT OG DISPONERING 
AV OVERSKUDD 
Årsregnskapet for morselskapet er utarbeidet i henhold til 
norsk regnskapslov og forskrift om forenklet anvendelse av 
internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS), som 
ble endret i november 2014. 

Siden morselskapet står for 82 prosent (91 prosent) av sam-
lede inntekter og 83 prosent (85 prosent) av eiendelene 
i konsernet, er det styrets oppfatning at kommentarene til 
konsernets årsregnskap også er dekkende for morselska-
pets regnskap.

Morselskapets resultat før skattekostnad ble 270 millioner 
kroner (184,6 millioner kroner), mens netto årsresultat ble 
201,5 millioner kroner (138,5 millioner kroner). 

Styret foreslår at årets overskudd i morselskapet på 
201,5 millioner kroner disponeres som følger:

Overført til annen egenkapital 122,8 millioner kroner
Utbytte                        78,7 millioner kroner

Styret har vurdert og kommet til at selskapet etter utbe-
taling av utbytte har en egenkapital og likviditet som er 
forsvarlig ut fra risikoen ved - og omfanget av virksomheten 
i selskapet.

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
God eierstyring og selskapsledelse er grunnleggende for 
langsiktig verdiskaping for aksjonærer, ansatte og andre 
interessenter. Styret i Multiconsult har etablert et sett med 

behov for bankgarantier eller andre risikoreduserende tiltak.
Nærmere 45 prosent av inntektene i 2016 kom fra kunder 
i offentlig sektor. Konsernets kredittrisiko er dermed ansett 
som svært begrenset.

VALUTARISIKO

Konsernet er utsatt for valutarisiko gjennom løpende pro-
sjekter i utlandet med avtalte honorarer i fremmed valuta. 
For enkelte prosjekter er det inngått sikringskontrakter for 
å redusere denne risikoen. Valutarisikoen vurderes som be-
skjeden.

RENTERISIKO 

Selskapet har lav rentebærende gjeld og har derfor begren-
set renterisiko knyttet til gjeld. 

Finansielle anleggsmidler er i det vesentligste knyttet opp 
mot investeringer i tilknyttet- og felleskontrollert virksom-
het, mens omløpsmidler i det vesentligste består av bank-
innskudd og kortsiktige fordringer.

Langsiktige forpliktelser består hovedsakelig av langsiktig 
rentebærende gjeld og avsetninger til prosjektrelaterte for-
pliktelser.

LIKVIDITETSRISIKO 

Selskapet har begrenset likviditetsrisiko. Virksomheten har 
god likviditetsstyring gjennom budsjetter og løpende prog-
noser. For å sikre tilstrekkelig likviditetsmessig handlefrihet 
og derigjennom å dempe likviditetsrisikoen er det etablert 
en kassekreditt på 220 millioner kroner hos morselskapets 
bankforbindelse. I tillegg er det etablert en treårig kreditt-
fasilitet på 80 millioner kroner. Trekkfasiliteten var trukket 
opp med 50 millioner kroner ved årsskiftet i forbindelse med 
oppkjøpet av aarhus arkitekterne A/S. Konsernets likvidi-
tetsrisiko vurderes som moderat.

RISIKO KNYTTET TIL REGNSKAPSMESSIGE ESTIMATER

Estimater foretas i forbindelse med inntekter, timer og kost-
nader i prosjekter og i forbindelse med måling av prosjekte-
nes fremdrift. Den største usikkerhetsfaktoren ved vurdering 
av kontrakts inntekter er knyttet til inntektseffekten av bud-
sjettoverskridelser, endringsordre, reklamasjoner og insenti-
ver. Selv om konsernet har solid erfaring med prosjektledelse 
og slike vurderinger, vil det alltid være risiko knyttet til slike 
estimater. 
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viksanalyse ble utført i 2015 i tråd med anbefalingen i «Glo-
bal Reporting Initiative» (GRI). 

En egen samfunnsansvarspolicy er innført. Policyen gjel-
der for samarbeidspartnere og leverandører i alle deler 
av konsernet og må signeres av den enkelte. For å bli mer 
transparent og i forlengelsen av vesentlighetsanalysen og 
interessentvurderingen som ble gjennomført i 2015, har 
Multiconsult besluttet å følge Global Reporting Initiative 
(GRI). Data for 2016 knyttet til bærekraft vil bli rapportert i 
henhold til rapporteringsstandarden «GRI Core» for morsel-
skapet. Multiconsult vil øke innsatsen på dette området og 
har som mål å rapportere etter «GRI Core» på konsernnivå 
for 2017.

Beskrivelser av arbeidsmiljø, sykefravær og skader er in-
kludert i et eget avsnitt om medarbeidere, organisasjon og 
likestilling.
 
ETIKK OG ANTIKORRUPSJON

Et sterkt fokus på forretningsetikk og integritet er en forut-
setning for Multiconsults rolle og omdømme som en uavhen-
gig rådgiver.

Risikobildet i prosjektporteføljen er i konstant endring og de 
fleste av konsernets ansatte møter kunder, leverandører og 
forretningspartnere. Konsernet har derfor etablert et comp-
lianceprogram for å sikre bevissthet og kompetanse i hånd-
tering av etisk risiko på tvers av organisasjonen, med særlig 
vekt på antikorrupsjon. 

Konsernets compliancefunksjon er ansvarlig for oppfølging 
av konsernets etiske retningslinjer, antikorrupsjons program 
og varslingsportal, samt for å gi retningslinjer i «due diligen-
ce» tjenester i organisasjonen. Alle ansatte må signere Mul-
ticonsults etiske retningslinjer. Etterlevelse av retningslinje-
ne følges opp av compliancefunksjonen, som igjen støttes av 
en egen etikkomité. 

Opplæringsprogrammer for ansatte har vært implementert 
på alle nivåer siden 2012. For å øke bevisstheten om for-
retningsetiske problemstillinger, har compliancefunksjonen 
utviklet “Verdispillet” med ulike etiske dilemmaer medarbei-
dere kan bli stilt overfor i hverdagen. 

Etikk er også et av hovedtemaene i konsernets introduk-
sjonsprogram for nyansatte. Et dataprogram med særlig 
vekt på relevante dilemma innen anti-korrupsjon er en del 
av den obligatoriske opplæringen for alle ansatte. Program-
met vil også implementeres i nye datterselskaper og enhe-

prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse for å sikre 
en tydelig fordeling av ansvar mellom styret, konsernledel-
sen og aksjonærene i selskapet. Prinsippene er basert på 
«Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse».

Multiconsult er underlagt krav til rapportering om eiersty-
ring og selskapsledelse etter regnskapslovens § 3-3b samt 
«Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse», jf. 
«Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper» punkt 7. 
Regnskapsloven er tilgjengelig på www.lovdata.no. Norsk 
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, sist revidert 
30. oktober 2014, er tilgjengelig på www.nues.no.

Den årlige redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse 
for 2016 er godkjent av styret og er tilgjengelig fra side 34 i 
selskapets årsrapport for 2016. Se www.multiconsult-ir.com

SAMFUNNSANSVAR
Samfunnsansvar handler om å ha en ansvarlig og bære-
kraftig forretningsdrift som over tid bidrar til et godt forhold 
basert på tillit mellom Multiconsult og konsernets interes-
senter. Multiconsult har identifisert etikk og antikorrupsjon, 
samt helse, miljø og sikkerhet (HMS) som spesielt relevante 
komponenter av konsernets samfunnsansvar. Multiconsult 
arbeider målrettet for å sikre at disse områdene styrkes og 
forankres i hele virksomheten. 

I 2016 ble Multiconsult medlem av UN Global Compacts nor-
diske nettverk. Multiconsult støtter og promoterer UN Glo-
bal Compacts ti prinsipper knyttet til menneskerettigheter, 
arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Konsernet har en 
egen funksjon for samfunnsansvar og forretningsetikk. Mål, 
strategier og handlingsplaner etableres årlig, og selskapet 
arbeider kontinuerlig med å oppnå fastsatte mål, og med å 
formidle forbedringene som oppnås innenfor temaet bære-
kraft. 

Bærekraftig utvikling er et av hovedelementene i konsernets 
strategi under slagordet “grønt i alt vi gjør”, og Multiconsult 
har som mål å utvikle bærekraftige løsninger til samfunnet 
vi er en del av. Som et ledd i konsernets bidrag til en grønn 
og bærekraftig fremtid, er det utviklet et internt opplærings-
program som skal støtter opp under «grønt i alt vi gjør». 
Opplegget har til hensikt å sørge for at alle medarbeidere 
har nødvendig kunnskap til å utvikle bærekraftige løsninger.  
Hensynet til helse, miljø og sikkerhet veier alltid tyngre enn 
økonomiske betraktninger. 

I 2015 lanserte Multiconsult et hefte som beskriver konser-
nets tanker om – og tiltak knyttet til samfunnsansvar. En av-

ter, for å sikre at alle ansatte i konsernet er inkludert.

Alle prosjekter vurderes i forhold til risiko for forretningse-
tikk, og en due diligence for integritet utføres før inngåelse 
av kommersielle avtaler med nye og ukjente forretnings-
partnere. Alle samarbeidspartnere og underleverandører må 
signere på egne etiske regler som en del av kontakten med 
Multiconsult. Også nøkkelmedarbeidere eller nøkkelpartnere 
må gjennomføre Multiconsult sitt e-læringsprogram for an-
tikorrupsjon, som nevnt over.

Etterlevelse av disse prosedyrene er gjenstand for jevnlige 
revisjoner. I 2016 ble to slike revisjoner utført. Disse revisjo-
nene viste forbedring sammenlignet med året før, men de 
viste også at det er rom for ytterligere forbedringer.

Som en del av complianceprogrammet har Multiconsult en 
egen varslingsportal. Portalen er tilgjengelig på www.mul-
ticonsult.no og sikrer at både interne og eksterne kilder 
kan rapportere mulige brudd på etterlevelse til konsernets 
compliancefunksjon. Portalen lagrer og håndterer informa-
sjon i tråd med krav fra Datatilsynet. Kilder kan velge om de 
ønsker å identifisere seg eller å rapportere anonymt. 

Complianceprogrammet har ført til økt bevisstgjøring og 
kompetanse innen identifisering av risiko, proaktiv risiko-
håndtering og økt kontroll av risiko relatert til forretnings-
partnere, samt et miljø som fordrer diskusjon relatert til van-
skelige situasjoner og etiske dilemma.

PARTNERSKAP

Gjennom de siste fire årene har Multiconsult støttet miljøs-
tiftelsen Zero og Ingeniører Uten Grenser.

Zero er en miljøstiftelse som arbeider med mulighetene for 
systematisk å erstatte forurensende teknologi med nullut-
slippsteknologi. Multiconsult er ett av mange selskap som 
støtter stiftelsens, både i daglig drift og den årlige Zerokon-
feransen. I 2016 samarbeidet Multiconsult og Zero på flere 
prosjekter knyttet til solenergi.

Ingeniører Uten Grenser (UIG) bruker ingeniørfaget som 
katalysator for endring, gjennom å adressere globale ut-
fordringer og muliggjøre bærekraftig befolkningsutvikling. I 
2016 støttet Multiconsult IUG I den daglige driften og gjen-
nom samarbeid i fire prosjekter, der ingeniører fra Multicon-
sult ble sendt til ulike deler av Afrika for å jobbe i to uker. Mul-
ticonsult støttet også “Missing Maps” -prosjektet gjennom å 
fasilitere arbeidsmøter der ingeniører arbeidet med å utvikle 
kart over områder i utviklingsland som det tidligere ikke har 

eksistert kart for. Kartene og dataene benyttes av interna-
sjonale og lokale organisasjoner og enkeltpersoner for å 
muliggjøre bedre håndtering av kriser i de aktuelle område-
ne. Det ble i 2016 også introdusert et program der Multicon-
sult donerer 1 000 kroner til IUG på vegne av gjestetalere 
som bidrar på ulike Multiconsult-arrangementer. Julen 2016 
besluttet de ansatte i Multiconsult at stiftelsen “Giving Hope 
to a child” og prosjektet Vartekeh Childrens School i Liberia 
skulle motta den årlige julegaven på totalt 250 000 kroner. 

YTRE MILJØ

Multiconsult er sertifisert som Miljøfyrtårn, en særnorsk ord-
ning som er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter 
som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsan-
svar. Multiconsult har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 
2013. Neste revisjon finner sted i 2017.

Multiconsult har som mål å øke miljøbevisstheten blant alle 
medarbeidere, både i den daglige driften og i gjennomfø-
ringen av oppdrag. Arbeidet har hittil vært konsentrert om 
morselskapet, som står for 82 prosent av konsernets inntek-
ter og 76 prosent av de ansatte. Strategier, mål og tiltak som 
er beskrevet i det følgende dekker derfor kun morselskapet. I 
2017 vil det bli lagt vekt på å utvikle miljøstrategier og tiltak i 
øvrige deler av konsernet. 

Multiconsult deltar aktivt i utviklingen av BREEAM (Building 
Research Establishment Environmental Assessment Met-
hodology) byggklassifiseringssystem og har solid kunnskap 
om bruk av dette systemet for sertifisering av bygninger. 
Multiconsults hovedkontor i Nedre Skøyenvei var ett av de 
fem første næringsbygg i Norge som ble klassifisert i hen-
hold til «BREEAM in use» -standarden.

MILJØRAPPORTERING 2016

I henhold til Multiconsults strategi, skal selskapet være kjent 
for bærekraftig utvikling. Medarbeiderne og deres atferd 
skal kjennetegnes av bærekraftige løsninger og et sterkt fo-
kus på HMS som skal overstyre økonomiske hensyn.

Multiconsult har konkrete mål for perioden 2013 - 2017 der 
2011 er referanseåret. Målene omfatter enkeltmål for inn-
kjøp, reisevaner, energiforbruk og avfallshåndtering.

Multiconsult har et mål om å utvikle en miljøbevisst kultur 
blant alle ansatte, gjennom opplæring, kompetanseutvik-
ling, drift og prosjektledelse.
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Følgende miljøaspekter er lagt til grunn for morselska-
pets miljørapportering:

• Energi: Energibruk i bygg er basert på forbruk av elektri-
sitet og fjernvarme i konsernets kontorlokaler. 

• Transport og maskiner: Tjenestekjøring inkluderer bruk 
av privatbil i tjeneste, firmabil og leiebil. Flyreiser inklu-
derer antall tur/returreiser rapportert fra reisebyrå, og er 
basert på en gjennomsnittlig lengde for flyreiser i Norge, 
korte internasjonale flyreiser (Europa) og lange interna-
sjonale flyreiser. Drivstofforbruk maskiner inkluderer driv-
stoff 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-ekviva-
lenter fra energiforbruk i bygg (strøm og fjernvarme) og 
operasjonell relatert transport som tjenestekjøring, fly-
reiser og bruk av maskiner og utstyr i forbindelse med 
riggdrift.

FORKLARING AV TALLGRUNNLAGET

Nøkkeltall knyttet til transport og innkjøp inkluderer all virk-
somhet i Norge. Nøkkeltall knyttet til kontorlokaler, avfall og 
energiforbruk inkluderer kun kontorer med mer enn fem an-
satte.

Energi: Energibruk i bygg er basert på forbruk av elektrisitet 
og fjernvarme i konsernets kontorlokaler. 

Transport og maskiner: Tjenestekjøring inkluderer bruk av 
privatbil i tjeneste, firmabil og leiebil. Tjenestekjøring med 
elektriske biler er ikke inkludert, men vil fremgå som antall 
km kjørt per ansatt. 

Flyreiser inkluderer antall tur/returreiser rapportert fra rei-
sebyrå, og er basert på en gjennomsnittlig lengde for flyrei-
ser i Norge, korte internasjonale flyreiser (Europa) og lange 
internasjonale flyreiser. 

Drivstoff fra geologiaktiviteter inkluderer brennstoff fra bo-
rerigger, utstyr og relatert transport.

Innkjøp og materialforbruk: Inkluderer innkjøp av pro-
dukter og tjenester til driften.

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 driftsre-
latert energiforbruk knyttet til tjenestekjøring, flyreiser og 
bruk av maskiner og utstyr i forbindelse med riggdrift.

STATUS FOR MÅLOPPNÅELSE

Øke antall miljøvennlige leverandører og miljømerke-
de produkter og tjenester med 30 prosent 
Kartleggingen av miljøsertifiserte produkter og leverandører 
startet i forbindelse med Miljøfyrtårn-sertifiseringen i 2013. 
Antall miljøsertifiserte produkter har økt med 21 prosent 
siden 2013. Antall sertifiserte leverandører har økt med 33 
prosent fra 2013. Mange av Multiconsults leverandøravtaler 
har tre års varighet. Det vil derfor oppstå forsinkelse i må-
loppnåelsen. Målet for antall miljøsertifiserte leverandører 
er oppnådd.

Sortere minst 75 prosent av alt avfall 
Omfanget av avfall er på nivå med tidligere år. Sorterings-
andelen har økt med 9 prosent siden 2011. Flere av konto-
rene sorterer mer enn 75 prosent. Forretningsenheter med 
laboratorier og rigger/båter sorterer ikke selv avfallet fra sin 
virksomhet. Avfallet blir sortert på avfallsmottaket. Dette 
påvirker den totale gjenvinningsgraden, siden det stort sett 
dreier seg om jord og sand.

Redusere utslipp ved å påvirke medarbeideres reise-
vaner til og fra arbeid
Miljøregnskapet har ingen måleindikatorer for ansattes rei-
ser til og fra arbeid.  Når det gjelder driftsrelaterte reiseak-
tiviteter, er det for tidlig å peke på en trend. Reiseaktiviteten 
har økt fra året før, primært på grunn av økt aktivitetsnivå, 
og særlig i Nord-Norge, der det er lange avstander og be-
grensede muligheter til offentlig transport. Antall flyreiser er 
på nivå med 2011.

Øke bruken av videokonferanser og Skype-møter med 
50 prosent 
I 2013 ble det satt opp videokonferanseutstyr ved de fles-
te kontorene for å redusere reiseaktivitet. Bruken av Skype 
har økt betraktelig i 2016 – fra nesten null i 2011. Bruken av 
LifeSize er betydelig redusert. Skype har god tilgjengelighet 
og brukervennlighet som gjør dette til en god og funksjonell 
måte å samarbeide på. Ansatte velger Skype fremfor video-
konferanseløsningen LifeSize.

Nettmøter sparer ansatte og miljøet for mange reiser. Det 
er ikke foretatt beregninger av hvor store besparelsene er.

Miljøregnskap for morselskapet (siste tre år i 
tillegg til 2011, som er referanseåret)

1 Alle 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 2011 er referanseåret for miljømålene

MILJØINDIKATOR Enhet1 20112 2014 2015 2016

ENERGI

Arealeffektivitet1 m2/årsverk 36 30 34 34

Energibruk i bygg1 kWh/årsverk 4 890 5 031      5 066 5 529

Energibruk i bygg kWh/m2 136 165 151 164

TRANSPORT

Tjenestekjøring bil km/årsverk 2 685 1 679 1 794 2 056

Tjenestekjøring el-bil km/årsverk 33 42

Flyreiser innenlands antall/årsverk 3.0 4.2 2.9 3.0

Flyreiser utenlands antall/årsverk 0.5 0.6 0.4 0.4

Drivstofforbruk maskiner liter/årsverk 77 45 43 46

Videokonferanser Antall 5 192 2 450 1 870

Skype-møter/telefoner Antall 197 000

INNKJØP OG MATERIALFORBRUK

Totalt papirforbruk1 kg/årsverk 31 23.5 20.7 21.3

Øko-merkede produkter Antall 121 135 139

Miljøvennlige leverandører Antall 218 228 270

AVFALL

Totalt avfall2 kg/årsverk 114 113 108 115

Restavfall % 52 % 50 % 46 % 43 %

Avfall til gjenvinning % 48 % 50 % 54 % 57 %

UTSLIPP TIL LUFT

CO2 utslipp tonn/arbeidsår 1.7 1.7 1.5 1.6

CO2 utslipp ekskl. el-energibygg tonn/arbeidsår 1.3
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Redusere energiforbruket i byggene med 15 prosent 
Det samlede energiforbruket i byggene har økt fra 2015 til 
2016, men er på nivå med 2013. Det er ingen klare årsaker 
til økningen, bortsett fra at mindre variasjoner kan forklares 
ved variasjoner i utetemperaturen. I 2016 begynte Multicon-
sult å kjøpe energi med opprinnelsesgaranti som et ledd i ar-
beidet med å støtte utviklingen av fornybar energi. Dersom 
forbruket av elektrisk strøm hadde vært rapportert som CO2 
-nøytral energi, ville dette redusert selskapets CO2-forbruk 
bli redusert med ca 300 kilo per ansatt.

Multiconsult i Bergen og Trondheim har nylig flyttet til nye 
energieffektive lokaler, og kontoret i Tromsø flytter til nye lo-
kaler om kort tid. Det er forventet at dette vil gi forbedringer 
i energiregnskapet for 2017. Tiltak for mer effektiv arealbruk 
vil også bidra til forbedringer. Nøkkeltallene for 2011 inne-
holder betydelig underrapportering. Målsatte forbedringer 
med utgangspunkt i referanseåret 2011 vil derfor neppe bli 
oppnådd innen 2017. I 2016 ble det iverksatt et program for 
systematisk å optimalisere arealeffektiviteten og teknisk 
drift av kontorene. 

MEDARBEIDERE, ORGANISASJON  
OG LIKESTILLING
Multiconsult er en kunnskapsbedrift med høyt utdannede 
medarbeidere. Statistikk per 31. desember 2016 viste at 26 
prosent av de ansatte hadde en bachelorgrad, 61 prosent en 
mastergrad, to prosent en doktorgrad, mens 12 prosent had-
de en annen utdannelse. 

Multiconsult konsernet hadde totalt 2 344 (2 159) ansatte 
per 31. desember 2016. Etter oppkjøpet av aarhus arkitek-
terne A/S med 78 ansatte, samt netto rekruttering, økte 
antallet ansatte med 185 gjennom året. 76 prosent av alle 
ansatte er ansatt i morselskapet og data og informasjon 
rapportert for morselskapet gjelder for størstedelen av 
gruppens aktiviteter. 

Morselskapet Multiconsult ASA hadde 1 784 (1 683) ansat-
te ved årsslutt. Som et resultat av oppkjøp og økt aktivitet 
gjennom året, hadde selskapet en netto økning i antall an-
satte på 101 i 2016. Omløpshastigheten blant medarbeider-
ne var 7,2 (7,87) prosent, noe som er innenfor målet på fem 
til ti prosent. 

REKRUTTERING 

Multiconsult er godt posisjonert for å rekruttere medarbei-
dere med ønsket utdannelse og bakgrunn. Dette gjelder 
både nyutdannede og mer erfarne kandidater. 

Multiconsult rangeres som en attraktiv arbeidsgiver i årlige 
undersøkelser gjennomført blant studenter av Universum. I 
den samme undersøkelsen ble Multiconsult rangert som den 
nest mest attraktive arbeidsgiveren for erfarne ingeniører i 
Norge. 

Selskapet fortsatte sitt tette samarbeid med utvalgte uni-
versiteter og høyskoler i 2016, noe som inkluderte deltakelse 
på karrierestands og selskapspresentasjoner. Forpliktelsen 
om å tilby attraktive sommerjobber/programmer ble opp-
rettholdt, og tilbakemeldinger fra studentene viser at Multi-
consult tilbyr veldig attraktive sommervikariat. 

Av de 101 nyansatte i morselskapet, har 26 prosent en 
bachelorgrad, 60 prosent en mastergrad, to prosent en 
doktorgrad, mens 12 prosent har en annen utdannelse. 23 
prosent av de nyansatte I 2016 avsluttet utdannelsen i 2015 
eller 2016.

MEDARBEIDERE OG KOMPETANSE

Rekrutteringskraft, medarbeidertilfredshet og kompetan-
seutvikling er viktige forutsetninger for Multiconsults suk-
sess. Multiconsult har et kontinuerlig behov for å styrke 
kompetansen og kapasiteten både innen linjeledelse og 
oppdragsledelse. Det legges derfor stor vekt på, og ressur-
ser i, å utvikle ledere. I 2016 fullførte et stort antall per-
soner ulike interne kurs og program for oppdragsledelse. I 
samme periode la konsernet ned en betydelig innsats i å 
revidere de eksisterende programmene. I 2017 vil konser-
net fortsette å videreutvikle disse programmene og tilby 
trening av både eksisterende og potensielle linje- og opp-
dragsledere for å bygge ytterligere kapasitet og ekspertise 
i konsernets ledelse. 

AKSJEKJØPSPROGRAM FOR ANSATTE 

Multiconsult er av den oppfatning at ansattes eierskap i sel-
skapet fremmer langsiktige forpliktelser og lojalitet, og at 
disse faktorene påvirker konsernets resultater over tid. I 2016 
ble de ansatte tilbudt å kjøpe ytterligere aksjer i aksjekjøps-
programmet som ble etablert i 2015. Dette ble gjennomført 
i fjerde kvartal. Rundt 34 prosent av de ansatte i konsernet 
tegnet seg for aksjer. 

ARBEIDSMILJØ

Multiconsult tilstreber å ha et sunt og produktivt arbeids-
miljø for sine ansatte. For å sikre at konsernet tilfredsstiller 
medarbeidernes behov, søker Multiconsult å ha høy delta-
gelse fra de ansatte på alle nivåer i konsernet. Konsernet 
har etablert en permanent samarbeidskomité, bestående 

av sentrale tillitsvalgte og representanter for konsernle-
delsen. Komitéen har jevnlige møter hvor ledelsen informe-
rer om planlagte tiltak som vil påvirke arbeidsmiljøet og in-
viterer komitéens medlemmer til å presentere sitt syn, samt 
delta i diskusjoner. I tilfeller der planlagte tiltak har lokale 
konsekvenser, eller på en annen måte et smalere omfang, 
vil konsernet avholde møter på relevant enhet/nivå.

Styret anser arbeidsmiljøet og samarbeidet med de tillits-
valgte i konsernet som godt og konstruktivt. 

SYKEFRAVÆR, HENDELSER OG SKADER

Multiconsult arbeider systematisk med helse, miljø og sik-
kerhet (HMS). Multiconsult har etablert egne handlingspla-
ner for å forebygge helserisiko og for å unngå skader. Disse 
følges opp tett både sentralt og regionalt. Resultatene av 
HMS-arbeidet rapporteres til morselskapet sitt arbeidsmi-
ljøutvalg (AMU-Norge).

Multiconsult arrangerte sin tredje HMS-uke i november 
2016. I løpet av uken var flere seminarer og workshops 
tilgjengelige for både ansatte og eksterne interessenter. 
Deltakerne ble presentert for et utvalg av relevante tema, 
inkludert «How to cope with work related stress», «Medical 
advice for travelling and working abroad» og «Advanced 
First Aid for employees working on site». 

Sykefraværet i morselskapet var 4,2 prosent (3,9 prosent), 
hvilket er noe høyere enn målsettingen om 3,3 prosent for 
2016. Alt sykefravær overvåkes og rapporteres, og Multi-
consult fortsetter å jobbe mot sitt mål om 3,3 prosent. 
Seks skader fra arbeidsulykker ble rapportert i 2016, sam-
menlignet med syv i 2015. Selskapet overvåker fravær for-
årsaket av skader fra arbeidsulykker. Nøkkelindikatoren 
som uttrykker antall dager med fravær relatert til totalt 
antall timer arbeidet, var 0,3 i 2016 mot 1,1 i 2015.

LIKESTILLING

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sik-
re like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering 
på bakgrunn av etnisitet, hudfarge, språk, religion og livs-
syn. Multiconsult arbeider aktivt for å fremme lovens formål 
innenfor konsernet. 

Styret og selskapets ledelse er bevisst på dette ved rekrut-
tering, ansettelse, lønn og tilrettelegging av arbeidsforhold, 
samt gjennom holdningsskapende arbeid. 

Per 31. desember 2016 var 37 prosent av konsernets 2 344 

ansatte kvinner og 63 prosent menn, hvilket betyr ingen 
endring fra 2015. Konsernet jobber aktivt med å øke andelen 
kvinnelige ansatte. 

I morselskapet var 33 prosent av de 1 784 ansatte kvinner og 
67 prosent menn. I tekniske avdelinger var det 32 prosent 
kvinner og 68 prosent menn. Tilsvarende for de administra-
tive avdelingene var 66 prosent kvinner og 34 prosent menn. 
Kvinner utgjorde 30 prosent av mellomlederne. Blant de som 
ble rekruttert i 2016 var det 29 prosent kvinner og 71 prosent 
menn. 

Multiconsult har som mål å være en arbeidsplass hvor det 
ikke forekommer diskriminering på bakgrunn av nedsatt 
funksjonsevne. Det arbeides aktivt for å utforme og tilret-
telegge de fysiske forholdene slik at konsernets ulike funk-
sjoner kan benyttes av alle ansatte. For arbeidstakere eller 
arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det indi-
viduell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

Ved utgangen av 2016 hadde ni prosent av medarbeiderne i 
Multiconsult ASA et annet morsmål enn norsk. Totalt var 32 
ulike språk representert.

RINGER I KONSERNLEDELSE OG STYRET

Leif Øie, daglig leder i LINK arkitektur, ble ansatt i kon-
sernledelsen 1. september 2016. Konserndirektør Torbjørn 
Blom-Hagen forlot selskapet ved årsslutt. Christopher Løken 
ble utnevnt til direktør for Multiconsults internasjonale enhet 
og rapporterer til finansdirektør Anne Harris. Løken er ikke 
en del av konsernledelsen.

Den ordinære generalforsamlingen, avholdt 26 april, gjen-
valgte styremedlemmene Arne Fosen (1 år) og Vibeke 
Strømme (1 år). Steinar Mejlænder-Larsen ble valgt som 
styreleder (1 år). Generalforsamlingen gjenvalgte Ivar Eng 
og Tove Helene Malvik som varamedlemmer til styret med 
en periode på 1 år. 

AKSJONÆRFORHOLD 
Multiconsult er notert på Oslo Børs med tickerkoden MULTI.
  
Selskapet har en aksjeklasse, og alle aksjer har like rettighe-
ter i selskapet. Det ble ikke utstedt nye aksjer i 2016. 

Aksjens sluttnotering 30. desember (årets siste handledag) 
var 104,50 kroner mot 108,00 kr i fjor. 
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Gjennomsnittlig handelsvolum i 2016 var 18 790 aksjer per 
handledag. 

Per 31. desember 2016 hadde Multiconsult ASA 1 985 aksjo-
nærer, mot 1 861 aksjonærer på same tid i 2015. 

Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Selskapets 
kontofører er DNB Markets. Aksjene har ISIN-nummer NO 
001 0734338.

UTBYTTE

Multiconsult har en ambisjon om å utbetale et årlig utbyt-
te på minst 50 prosent av selskapets netto overskudd. Ved 
utforming av forslag til det årlige utbyttenivået vil styret ta i 
betraktning forventet fremtidig kontantstrøm, investerings-
planer, finansieringsbehov og finansiell fleksibilitet. For 2016 
foreslår styret et utbytte på 3,00 kroner per aksje. Forslaget 
er gjenstand for godkjennelse fra den ordinære generalfor-
samlingen som avholdes 11. mai 2017. Forslaget er i tråd med 
selskapets utbyttepolitikk.

Den ordinære generalforsamlingen som ble avholdt 26. april 
2016, vedtok utbetaling av et ordinært utbytte på 76,1 mil-
lioner kroner for regnskapsåret 2015. Dette tilsvarer 2,90 
kroner per aksje. Utbyttet ble utbetalt 6. mai 2016.

TILBAKEKJØPSPROGRAM 

Multiconsults ordinære generalforsamling, avholdt 26. april 
2016, vedtok å gi styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer opp 
til en total nominell verdi på 1 312 460 kroner, tilsvarende 2 
624 920 aksjer. Det høyeste beløpet som kan betales per 
aksje er 250 kroner, mens det laveste beløpet er satt til 5 
kroner. Fullmakten er gyldig til ordinær generalforsamling i 
2017, dog uansett ikke lenger enn til 30. juni 2017.

Som beskrevet i avsnitt 4 i den årlige redegjørelsen for eier-
styring og selskapsledelse, kjøpte Multiconsult ASA den 30. 
november 2016 totalt 480 330 aksjer fra sin største aksjo-
nær, Stiftelsen Multiconsult til en kurs på 104,80 kroner per 
aksje, i henhold til den betingede avtalen mellom de to par-
tene som ble annonsert 22. juni 2016. 

MARKEDSUTSIKTER
Vurderingene av fremtidsutsikter som følger nedenfor gjen-
speiler styrets nåværende syn på fremtidige hendelser. Sty-
ret presiserer at det normalt er risikoer og usikkerhet knyttet 
til slike vurderinger fordi de er avhengige av fremtidige hen-
delser og forhold.

De overordnede markedsutsiktene for 2017 anses å være 
relativt positive. 

Markedet innen Bygg & Eiendom forventes å ha en beskje-
den, men stabil vekst. I Norge ventes etterspørselen innen 
Industri generelt å falle noe som følge av ferdigstillelsen av 
flere store prosjekter, men det ventes fortsatt høye investe-
ringer i havbrukssektoren.

Markedsutsiktene for arkitekttjenester viser tegn til positive 
utvikling, men det er fortsatt regionale forskjeller. Det ventes 
en forsiktig bedring i etterspørselen etter rådgivende ingeni-
ørtjenester innenfor Olje & gass. Store investeringer i offent-
lig sektor gir gode markedsutsikter for Samferdsel & infra-
struktur, særlig innenfor vei og jernbane. Det ventes tildeling 
av flere store prosjekter i 2017. Innenfor området Fornybar 
energi ventes det et stabilt marked i Norge, med fortsatt 
vekst innen kraftoverføring. Internasjonale markeder for ren 
energi fortsetter å vokse og skaper nye forretningsmulighe-
ter for Multiconsult. Det overordnede konkurransebildet be-
veger seg stadig mot mer totalentreprise (EPC) og offentlig 
privat samarbeid (OPS).

Sterk konkurranse kan føre til økt prispress på større pro-
sjekter i Norge. Prisnivået har stabilisert seg, men den fort-
satte lønnsveksten i Norge har utfordret bransjens lønnsom-
het generelt.

Multiconsult har en sterk markedsposisjon, en fleksibel for-
retningsmodell og et bredt utvalg av tjenester. Dette gir sel-
skapet en sunn base for videre vekst, både lokalt og interna-
sjonalt. Ressurser fra Multiconsult Polska blir gradvis faset 
inn i pågående prosjekter for å styrke selskapets konkurran-
seevne. Oppkjøpet av LINK arkitektur forventes å ha en po-
sitiv effekt på topplinjen ved å ytterligere styrke verdien av 
selskapets tjenester til kundene.

Den stabile ordrereserven, generert fra en bred og robust 
kundebase, skaper et sterkt fundament for videre vekst. 

Multiconsult vil fortsette å fokusere på å forbedre debite-
ringsgraden i tillegg til sterk prosjektgjennomføring og kost-
nadseffektivitet i organisasjonen for å sikre økt lønnsom-
het. Etter styrets oppfatning er konsernet godt posisjonert 
til å oppnå sine målsettinger for 2020 i henhold til 3-2-1 
GO-strategien. 

Styret og administrerende direktør
Multiconsult ASA

Oslo, 19. april 2017

Steinar Mejlænder–Larsen
Styreleder

Christian Nørgaard Madsen
Administrerende direktør

Arne Fosen
Styremedlem

Nigel K Wilson
Styremedlem - nestleder

Vibeke Strømme
Styremedlem

Kari Medby Loland
Styremedlem - ansattevalgt

Line Haugen 
Styremedlem

Elisabeth W Lokshall
Styremedlem - ansattevalgt

Göran Carlson
Styremedlem

2016 Viktige hendelser og nøkkeltall Styrets årsberetning 2016 Årsregnskap 2016 Konsernledelse og styreStyrets årsberetning 2016



28 29MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2016

ÅRSREGNSKAP 2016

Konsolidert resultatregnskap 

Konsolidert oppstilling over totalresultatet 

Konsolidert balanse 

Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital 

Konsolidert oppstilling av kontantstrømmer

Noter til konsernregnskapet                  

30

31

32

34

35

36

76

77

78

79

79

Note 1 - Generell informasjon og grunnlag for  
utarbeidelse av konsernregnskapet

Note 2 - Vesentlige regnskapsprinsipper

Note 3 - Finansiell risikostyring

Note 4 - Virksomhetssammenslutninger

Note 5 - Segment

Note 6 - Forskning og utvikling

Note 7 - Andre driftskostnader

Note 8 - Lønnskostnad, antall ansatte,  
godtgjørelser, lån til ansatte mm

Note 9 - Finansposter

Note 10 - Skatt

Note 11 - Pensjoner

Note 12 - Kundefordringer og andre kortsiktige 
fordringer

Note 13 - Immaterielle eiendeler og goodwill

Note 14 - Varige driftsmidler

Note 15 - Kontanter og kontantekvivalenter

Note 16 -Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte 
ordninger

Note 17 - Leie og andre betalingsforpliktelser

Note 18 - Annen kortsiktig gjeld 

Note 19 -  Avsetning for forpliktelser, tvister  
og betingede forpliktelser

36

36

40

47

50

53

53

54

60

61

64

68

69

72

73

73

74

75

75

Note 20 - Garantier

Note 21 - Aksjonærinformasjon

Note 22 - Nærstående parter

Note 23 - Resultat per aksje

Note 24 - Hendelser etter balansedagen

2928

FO
TO: V

ID
A

R
 M

O
LØ

KKEN
 / M

U
LTILU

X
 A

SN

2016 Viktige hendelser og nøkkeltall Styrets årsberetning 2016 Årsregnskap 2016 Konsernledelse og styreÅrsregnskap 2016



30 31MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2016 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT  2016

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER TOTALRESULTATET

Beløp i tusen kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER  

Driftsinntekter 5 2 968 069 2 554 701

Kostnader underkonsulenter og utlegg  363 448 307 033

Netto driftsinntekter  2 604 621 2 247 668

Lønnskostnader 8, 11 2 968 069 2 554 701

Andre driftskostnader 7 363 448 307 033

Driftskostnader eksklusiv av- og nedskrivninger 2 604 621 2 247 668

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 332 788 212 702

Av- og nedskrivninger 13, 14 43 205 37 616

Driftsresultat (EBIT)  289 584 175 086

Andel resultat fra tilknyttet og felleskontrollert virksomhet 16 4 053  20 945 

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER   

Finansinntekter 9 4 082 8 882

Finanskostnader 9 9 986 7 049

Sum finansielle poster (5 904) 1 832

Resultat før skatt 287 732 197 863

Skattekostnad 10 73 964 47 754

Årsresultat 213 768 150 109

Fordelt på:

Aksjonærer i Multiconsult ASA  213 768 150 109

Resultat per aksje:

Ordinært 23  8.15 5.73

Utvannet 23  8.15 5.73

Beløp i tusen kroner Note 2016 2015

Årsresultat  213 768 150 109 

Andre resultatposter innregnet mot egenkapital 

Ny måling av netto pensjonsforpliktelser i ytelsesplaner 11 37 923 87 298

Skatt 10 (9 471) (29 695)

Sum poster som ikke kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder 28 452 57 603

Omregningsdifferanser (4 187) 1 722

Sum poster som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder (4 187) 1 722

Sum andre resultatposter innregnet mot egenkapital 24 265 59 325

Totalresultat 238 033 209 433

Fordelt på:
Aksjonærer i Multiconsult ASA  238 033 209 433
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Beløp i tusen kroner Note 31.12.2016 31.12.2015

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Aksjekapital 21 13 125 13 125

Egne aksjer (1) (9)

Overkurs 13 320 13 320

Sum innskutt egenkapital 26 443 26 436

Annen egenkapital 481 077 323 745

Sum egenkapital            507 520 350 181

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 11                     5 859 161 344

Utsatt skatt 10                   11 075 0

Avsetninger for forpliktelser 19                   33 527                   41 297 

Rentebærende gjeld 3                   55 994 7 190

Sum langsiktig gjeld 106 454 209 831

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld                151 903 139 894

Betalbar skatt 10                   29 454 54 676

Skyldige offentlige avgifter                248 124 225 973

Rentebærende gjeld 3                     3 477 2 614

Annen kortsiktig gjeld 18                334 648 296 060

Sum kortsiktig gjeld 767 605 719 217

Sum gjeld 874 059 929 048

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 381 579 1 279 229

Beløp i tusen kroner Note 31.12.2016 31.12.2015

EIENDELER

Anleggsmidler

Utsatt skattefordel 10 25 104 66 722

Immaterielle eiendeler 13 9 348 9 304

Goodwill 13 235 727 173 023

Varige driftsmidler 14 85 984 84 783

Sum varige driftsmidler  356 163 333 832

Investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte virksomheter 16 10 464 7 258

Eiendeler for refusjon av avsetninger 19 22 610 21 600

Langsiktige fordringer og aksjer 3 7 941 6 221

Sum anleggsmidler  397 178 368 911

Omløpsmidler

Kundefordringer 12 455 058 427 448

Arbeid under utføring 12 270 346 192 781

Andre fordringer og forskuddsbetalte kostnader 12 83 007 57 135

Sum fordringer  808 410 677 364

Bankinnskudd, kontanter 15 175 990 232 954

Sum omløpsmidler 984 401 910 318

SUM EIENDELER 1 381 579 1 279 229

KONSOLIDERT BALANSE

Styret og administrerende direktør for Multiconsult ASA
Oslo, 19. april 2017

Steinar Mejlænder-Larsen
Styrets leder

Christian Nørgaard Madsen
Administrerende direktør

Arne Fosen
Styremedlem

Nigel Wilson
Styrets nestleder

Vibeke Strømme
Styremedlem

Kari Medby Loland
Styremedlem

Line Karin Haugen
Styremedlem

Elisabeth Lokshall
Styremedlem

Bo Göran Carlson
Styremedlem
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KONSOLIDERT OPPSTILLING AV ENDRINGER  
I EGENKAPITAL

Henførbar til aksjonærer i Multiconsult ASA 

 Beløp i tusen kroner 
 Aksje- 
kapital 

 Egne 
aksjer 

 Over-
kurs 

 Sum  
innbetalt 

kapital 

 Tilbake- 
holdte 

resultater 

 Pen- 
sjoner 

 Om- 
regnings- 

differanser 

 Sum 
egen- 

kapital 

31. desember 2014 13 125 0 13 320 26 445 679 290 (287 278) 1 457 419 914

Betalt utbytte
Egne aksjer
Aksjekjøpsprogram for  
ansatte (etter skatt)
Totalresultat

 0
0
 0

0

 0
 (9)

 0

0

 0
 0
 0

0

0
 (9)

 0

0

(275 617)
(1 750) 

 (1 791)

150 109

 0
 0
0

57 603

 0
 0
0

1 722

 (275 617) 
(1 759) 
(1 791)

209 434

31. desember 2015 13 125 (9) 13 320 26 436 550 241 (229 675) 3 179 350 181

Betalt utbytte
Egne aksjer
Aksjekjøpsprogram for an-
satte (etter skatt)
Totalresultat

0 
0

0 
0 

 0
8 

0
0 

0 
0
 
0 
0  

0
8
 
0 
0  

(76 123)
1 542

(6 119)
213 768

0 
0
 
0 

28 452 

0 
0
 
0

(4 187) 

(76 123)
1 550

(6 119)
238 033

31. desember 2016 13 125 (1) 13 320 26 443 683 309 (201 224) (1 008) 507 520

KONSOLIDERT OPPSTILLING AV KONTANTSTRØMMER

+ er kontantøkende og - er kontantreduserende effekter
Beløp i tusen kroner

Note 2016 2015

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: 

Resultat før skattekostnad 
Periodens betalte skatt 
Avskrivninger og nedskrivninger 
Andel resultat fra tilknyttet og felleskontrollert virksomhet  
Pensjonskostnad uten kontanteffekt 

13,14

16

287 732
(60 412)

43 205
(4 053)

(110 238)

197 863
(55 601)

37 616
(20 945)

33 984

Delsum operasjonelle aktiviteter  156 233 192 918

Endringer i arbeidskapital (66 066) 13 251

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter  90 167 206 169

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: 

 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler og andre aksjer 
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 
Inn- / utbetaling ved egenkapitalmetodeinvesteringer 
Netto kontanteffekt av virksomhetssammenslutninger 

16
4

441
(38 313)

847
(64 260)

99
(42 052)

4 690
(95 485)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (101 285) (132 748)

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: 

Nedbetaling gjeld 
Betalt utbytte 
Kjøp av egne aksjer 
Salg av egne aksjer 

23
8
8

 46 525
(76 123)
(50 339)

42 607

(610)
(275 617)

(25 797)
8 608

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (37 329) (293 416)

Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter o.l.  (8 516) 4 337 

Netto endring i bankinnskudd, kontanter o. l. 
Beholdning av bankinnskudd, kontanter o. l. pr 01.01.  15

 (56 964) 
232 954

 
 (215 657) 

448 611 

Beholdning av bankinnskudd, kontanter o. l. pr 31.12. 15    175 990   232 954  

34

Se note 8 for ytterligere informasjon om egne aksjer og aksjekjøpsprogrammet for ansatte.
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NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET

Prinsipper for utarbeidelse
Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost, med unn-
tak av derivater og pensjonsmidler, som er verdsatt til virkelig verdi 
og 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 ASA og enheter som Multi-
consult ASA (direkte eller indirekte) har kontroll over (konsernet). Kon-
troll oppnås når selskapet er eksponert for eller har rettigheter til va-
riabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket som det er investert 
i og har mulighet til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt 
over dette foretaket. Alle datterselskaper er eid 100%, og det er ingen 
minoritetsinteresser. 

Konsernregnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper. 
Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom konsernsel-
skaper er eliminert. 

Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet i henhold til 
overtakelsesmetoden. Dette innebærer at vederlaget, samt det opp-
kjøpte foretakets eiendeler og forpliktelser (med noen unntak som 
fastsatt av IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger), måles til virkelig 
verdi på oppkjøpstidspunktet, og eventuelle overskytende vederlag er 
klassifisert som goodwill. Historisk har det vært ansett at det meste av 
vederlag som overstiger bokført verdi på netto eiendeler, er relatert til 
de ansatte. Det overskytende blir derfor innregnet som goodwill. Opp-
kjøpsrelaterte utgifter innregnes i resultatet når de påløper. Se note 

gjennom bruk av egne ansatte og underleverandører. Noen av disse 
ordningene er vurdert å være felleskontrollert driftsordning innenfor 
omfanget av IFRS 11, hvor konsernet innregner sin andel av inntekter 
og utgifter, og egne eiendeler og gjeld. Enkelte ordninger er ikke fel-
leskontrollerte. Slike aktiviteter innregnes linje for linje i samsvar med 
konsernets andel, tilsvarende som for felleskontrollerte driftsordnin-
ger. Det er ingen vesentlige forskjeller på konsernets regnskapsføring 
av aktiviteter i ordninger uten begrenset ansvar, enten innenfor om-
fanget av IFRS 11 eller ikke.

Utenlandsk valuta
Finansregnskapet til de enkelte selskapene i konsernet måles i den 
valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske miljøet der selska-
pet driver sin virksomhet (funksjonell valuta). Konsernregnskapet er 
presentert i norske kroner (NOK), som er den funksjonelle valutaen 
og presentasjonsvalutaen til morselskapet.

Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til funksjonell valuta 
ved bruk av valutakursen på transaksjonstidspunktet. Valutage-
vinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og 
omregningsdifferanser som følge av omregning av pengeposter i 
utenlandsk valuta ved årsslutt, innregnes i resultatregnskapet som 
finansposter.

For selskaper med annen funksjonell valuta enn norske kroner, om-
regnes inntekter og kostnader basert på gjennomsnittskurser. Eien-
deler og gjeld omregnes til kursen ved årsslutt. Omregningsdifferan-
ser innregnes mot totalresultatet.

Inntekter
Hoveddelen av konsernets inntekter er generert fra tjenesteyting. 
Når utfallet kan estimeres pålitelig, og det er sannsynlig at de øko-
nomiske fordelene knyttet til transaksjonen vil tilflyte foretaket, inn-
tektsføres inntektene i samsvar med fullføringsgraden av transak-
sjonen ved utgangen av rapporteringsperioden.

Selskapets tjenesteyting består av avtaler som enten er time-for 
time, time-for time med et tak, eller fastpris. Selskapet har ingen 
anleggskontrakter. Inntektsføring skjer når tjenesten utføres, i takt 
med at arbeidet blir utført. Inntekter som resultatføres er den esti-
mert verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet, eksklusive 
merverdiavgift, rabatter, rabatter og avgifter som ikke forventes å 
bli realisert. Kontrakter som måles basert på påløpte timer innreg-
nes i løpet av perioden hvor arbeidet utføres. Fastpriskontrakter og 
time-for time kontrakter med et tak innregnes basert på fullførings-
graden. Fullføringsgraden er normalt beregnet som timer pådratt 
som en prosent av totale forventede timer og milepæler underveis 
i byggeprosessen. Det totale leveranseomfanget vurderes løpende. 
Når det er sannsynlig at et prosjekt vil medføre et tap (totale direkte 
kostnader overstiger totale inntekter), innregnes det estimerte ta-
pet umiddelbart. Direkte kostnader omfatter hovedsakelig kostna-
der for eget personell og underleverandører.

I arbeidsfellesskap som ikke er organisert som egne juridiske enhe-
ter, og hvor konsernet er prosjektleder uten overordnet ansvar for 
oppdraget, fakturerer konsernet klienten og deretter betaler avgift 
til de andre partene for arbeid utført av dem. Konsernet regnskaps-
fører bare sin egen andel av inntekter og kostnader i slike ordninger 
(se også beskrivelsen ovenfor).

NOTE 2  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

4 for ytterligere informasjon om virksomhetssammenslutninger i 2016 
og 2015.

Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter 
der konsernet har betydelig innflytelse eller felles kontroll, regnskaps-
føres etter egenkapitalmetoden. Differansen mellom kostpris for ak-
sjene og konsernets andel av egenkapitalen er allokert til selskapets 
netto eiendeler, og eventuelt overskytende som goodwill. I henhold 
til egenkapitalmetoden, blir investeringer innregnet i balansen til an-
skaffelseskost og justeres deretter for endringer i konsernets andel av 
netto eiendeler (dvs. totalresultat og egenkapitaljusteringer (inklu-
dert utbytte)) fratrukket eventuelle nedskrivninger på investeringer. 
Korreksjoner gjøres når det er nødvendig å justere regnskapsprinsip-
per for å matche konsernets regnskapsprinsipper. Eventuell goodwill 
inkludert i investeringsbeløpet avskrives ikke, men vurderes for ned-
skrivning som en del av investeringen. Balanseført verdi av investe-
ringen vurderes ved utgangen av hver rapporteringsperiode for å av-
gjøre om det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger 
slike indikasjoner, estimeres investeringens gjenvinnbare beløp for å 
slå fast graden av verdifallet, hvis noen. Transaksjoner mellom et kon-
sernselskap og et tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet er 
eliminert eller utsatt i forhold til konsernets eierskap. Konsernets andel 
av resultat etter skatt, inkludert avskrivninger, nedskrivninger og re-
versering av nedskrivning på investeringen blir presentert som én linje 
i resultatregnskapet, klassifisert mellom driftsresultat og finansposter. 
Se note 16 for ytterligere informasjon.

Konsernet inngår arbeidsfellesskap i enkelte prosjekter der partene 
samarbeider om å tilby en felles leveranse. Hver aktør er ansvarlig for, 
og har rettigheter til honorar for sin del av leveransen (avtaler knyttet 
til prosjektsamarbeidet). De enkelte partene anvender sine ressurser 

Leieinntekter som er relatert til fremleie av kontorlokaler blir inn-
tektsført lineært i resultatregnskapet over den aktuelle varigheten 
av leieavtalen. Andre driftsinntekter omfatter betaling for ulike tje-
nester og utgifter som påløper, og inntektsføres når tjenestene ytes 
eller utgiftene påløper.

Renteinntekter som reflekterer avkastningen på en eiendel, innreg-
nes som inntekt i opptjeningsperioden og klassifiseres som finan-
sinntekt i resultatregnskapet. Utbytte fra investeringer inntektsfø-
res når konsernet har en rettighet til å motta betaling. Utbytte fra 
investeringer som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden føres 
som reduksjon av investeringen. 

Klassifisering av kortsiktige og langsiktige poster
En eiendel klassifiseres som kortsiktig når den forventes å bli reali-
sert eller skal selges eller forbrukes i konsernets normale driftssy-
klus, eller forfaller/forventes å bli realisert eller gjort opp innen 12 
måneder etter slutten av rapporteringsperioden. Andre eiendeler er 
klassifisert som langsiktige. Gjeld klassifiseres som kortsiktig når den 
forventes å bli gjort opp i konsernets normale driftssyklus, holdes for 
videresalg, forventes å bli gjort opp innen 12 måneder etter slutten 
av rapporteringsperioden eller hvis konsernet ikke har en ubetinget 
rett til å utsette oppgjør til minst 12 måneder etter slutten av rap-
porteringsperioden. Avsetning for forpliktelser og andre gjeldspos-
ter er klassifisert som langsiktig. Derivater er klassifisert som kort-
siktige poster.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost med fradrag 
for avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer 
kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgen-
de utgifter legges til balanseført verdi av eiendelen eller innregnes 
separat når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler til-
knyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og kostnaden kan måles påli-
telig. Bokført verdi relatert til utskiftede deler kostnadsføres. Øvrige 
reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den 
perioden kostnadene påløper. Varige driftsmidler avskrives lineært. 
Kostnadene ved kjøp av anleggsmidler avskrives ned til forventet 
restverdi, som generelt estimeres til å være null. Estimert økonomisk 
levetid, restverdi og avskrivningsmetoder vurderes ved utgangen av 
hver rapporteringsperiode og endres hvis nødvendig. Når balanse-
ført verdi av et varig driftsmiddel er høyere enn dens estimerte gjen-
vinnbare beløp (det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgskost-
nader og bruksverdi), blir bokført verdi nedskrevet til gjenvinnbart 
beløp og innregnet som nedskrivning i resultatregnskapet. Gevinst 
og tap ved salg av varige driftsmidler innregnes i resultatregnskapet 
som differansen mellom salgspris og balanseført verdi. Disse belø-
pene er uvesentlige i periodene som presenteres. 

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler består i hovedsak av standard programva-
re og lisenser som brukes av selskapet. Selskapet har ingen internt 
utviklede immaterielle eiendeler med en gjenværende bokført ver-
di ved utgangen av rapporteringsperioden. Immaterielle eiendeler 
regnskapsføres til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. 
Immaterielle eiendeler avskrives lineært til en anslått restverdi på 
null. Når balanseført verdi av en immateriell eiendel er høyere enn 
estimert gjenvinnbart beløp, blir balanseført verdi nedskrevet til 
gjenvinnbart beløp og innregnet som nedskrivning i resultatregn-
skapet.

Multiconsult ASA (selskapet) er et norsk allmennaksjeselskap. Sel-
skapets aksjer ble notert på Oslo Børs 22. mai 2015. Selskapets ho-
vedkontor er lokalisert i Nedre Skøyenvei 2, 0276 Oslo.

Selskapet og dets datterselskaper (samlet Multiconsult konsernet) 
er blant de ledende leverandører av konsulenttjenester og design-
tjenester i Norge og Norden. Konsernet har en noe aktivitet og dat-
terselskaper utenfor Norden, inkludert datterselskaper Multiconsult 
Polska, Multiconsult UK og Multiconsult Asia. Hovedaktivitetene til 
konsernet er beskrevet i note 5 Segmenter. Dette regnskapet er 
godkjent av styret 19. april 2017 for vedtak av Generalforsamlingen 
11. mai 2017.

Konsernet utarbeider konsernregnskapet i henhold til internasjonale 
regnskapsstandarder som er godkjent av EU (International Financial 

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV KONSERNREGNSKAPET

Reporting Standards - IFRS) og norsk regnskapslov. Referanser til 
«IFRS» i dette regnskapet betyr IFRS som er godkjent av EU.

Reklassifiseringer
Konsernet har innregnet avsetninger til prosjektansvar, se note 19. 
Per 31. desember 2016 har konsernet vurdert at den forventede re-
fusjonen fra forsikringsselskapet knyttet til innregnede avsetninger 
skal presenteres som en separat eiendel, i stedet for å redusere 
avsetningene som tidligere presentert. Dette har påvirket balan-
sen ved å øke avsetninger (gjeld) og eiendeler, men nettobeløpet 
er uendret. Sammenlignbare balansetall er omarbeidet. Endringen 
hadde ingen effekt på resultatregnskapet.

Det er også foretatt andre endringer, som er forklart i relevante noter. 
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Goodwill
Goodwill som oppstår ved en virksomhetssammenslutning avskrives 
ikke. Goodwill genererer ikke kontantstrømmer som er uavhengi-
ge av andre eiendeler eller grupper av eiendeler, og tilordnes til de 
kontantgenererende enheter som forventes å ha fordel av syner-
gieffektene av virksomhetssammenslutningen som var opphavet til 
goodwill. Kontantgenererende enheter som goodwill har blitt allo-
kert vurderes for verdifall årlig, eller oftere hvis det foreligger indi-
kasjoner på verdifall. Dersom det gjenvinnbare beløpet av den kon-
tantgenererende enhet er lavere enn balanseverdien, vil verdifallet 
først allokeres til å redusere bokført verdi av goodwill og deretter 
til andre eiendeler i den kontantgenererende enhet pro rata basert 
på balanseført verdi av hver eiendel i enheten. Balanseført verdi av 
individuelle eiendeler nedskrives ikke under null. En nedskrivning 
av goodwill reverseres i påfølgende perioder hvis det gjenvinnbare 
beløpet av den kontantgenererende enhet øker. Eventuelt verdifall 
innregnes som en del av nedskrivninger i resultatregnskapet.

Kontantgenererende enheter (KGE)
En kontantgenererende enhet (KGE) er den minste identifiserbare 
gruppen av eiendeler som genererer inngående kontantstrømmer, 
og som i all vesentlighet er uavhengig av inngående kontantstrøm-
mer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler. For å identifisere 
hvorvidt inngående kontantstrømmer fra en eiendel (eller en gruppe 
av eiendeler) er uavhengig av kontantstrømmer fra andre eiende-
ler (eller grupper av eiendeler), vurderer ledelsen ulike momenter. 
Disse momentene er blant annet hvordan driften overvåkes, for ek-
sempel basert på service- eller produktområder, virksomheter eller 
geografiske områder. Hver KGE eller grupper av KGE'er som goodwill 
har blitt allokert til, representerer det laveste nivå i enheten hvor 
goodwill måles for interne styringsformål. Gruppen av KGE'er er i 
alle tilfeller ikke større enn et driftssegment som definert i IFRS 8 
Driftssegmenter. 

Finansielle eiendeler og forpliktelser
Konsernet har finansielle eiendeler i kategorien utlån og fordringer, 
primært kundefordringer og andre fordringer. Utlån og fordringer er 
ikke-derivative finansielle eiendeler med faste betalinger som ikke 
omsettes i et aktivt marked. Slike finansielle eiendeler balanseføres 
til virkelig verdi med tillegg av transaksjonskostnader, og deretter til 
amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode justert for verdi-
fall. Nedskrivning resultatføres når det foreligger objektive indikato-
rer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinne-
lige betingelser. Spesifikke fordringer anses som tapt eller utsatt for 
verdifall når ledelsen vurderer at de ikke kommer til å bli innbetalt, 
enten helt eller delvis. Selskapet har noen mindre investeringer i ak-
sjer tilgjengelig for salg.

Konsernet har finansielle forpliktelser målt til amortisert kost og vir-
kelig verdi over resultatet. Finansielle forpliktelser til amortisert kost 
består primært av leverandørgjeld, annen kortsiktig gjeld og ren-
tebærende gjeld. Disse forpliktelsene balanseføres til virkelig verdi 
fratrukket transaksjonskostnader, og deretter til amortisert kost ved 
bruk av effektiv rentemetode.

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet består av de-
rivater. Selskapet benytter, til en viss grad, valutaterminkontrakter 
til å sikre fremtidige kontantstrømmer i utenlandsk valuta. Selska-
pet benytter ikke sikringsbokføring. Derivater måles til virkelig verdi. 
Gevinster og tap som oppstår som følge av endringer i virkelig verdi 
innregnes i resultatregnskapet som finansinntekt og finanskostna-

te pensjonsforpliktelser som følge av tidligere tjenestekostnader 
(planendringer), innskrenkning og oppgjør, innregnes umiddelbart 
i resultatregnskapet. På slutten av 2016, innskrenket morselskapet 
hovedytelsesordningen. Arbeidsgiveravgift inngår som en del av 
pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnaden i oppstillingen over to-
talresultatet. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi ved utgan-
gen av rapporteringsperioden.

Fondsbaserte ordninger med netto pensjonsmidler er klassifisert 
som anleggsmidler. Fondsbaserte ordninger med netto pensjonsfor-
pliktelser, og usikrede ordninger er klassifisert som langsiktig gjeld. 
Netto pensjonskostnad for perioden er delt mellom lønnskostnad og 
netto rentekostnad der servicekostnadene for perioden er klassi-
fisert som lønnskostnad og netto rentekostnad på den beregnede 
forpliktelsen er klassifisert som en del av netto finansposter. 

For innskuddsbasert pensjonsordninger betaler konsernet innskudd 
til private, administrerte forsikringsplaner for pensjon på en lovfes-
tet, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere 
forpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Bidrag til innskudds-
baserte pensjonsordninger kostnadsføres løpende. LINK arkitektur 
AB deltar i en ytelsesbasert flerforetaksordning som regnskapsføres 
som en innskuddsordning. Selskapet har ingen førstidspensjonsord-
ninger.

Inntektsskatt
Eiendeler og forpliktelser ved betalbar skatt måles til beløpet som 
ventes å bli mottatt eller betalt til skattemyndigheter. Eiendeler og 
forpliktelser ved utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden med full 
tilordning for alle midlertidige forskjeller mellom regnskapsført ver-
di og skattemessig verdi av eiendeler og gjeld i konsernregnskapet, 
inkludert fremførbare underskudd. Eiendeler og forpliktelser ved ut-
satt skatt innregnes ikke hvis den midlertidige forskjellen relaterer 
seg til førstegangsinnregning av goodwill, eller ved midlertidig for-
skjeller i forbindelse med investeringer i datterselskaper, tilknyttede 
selskaper eller felleskontrollert virksomhet hvor tidspunktet for re-
versering av midlertidige forskjeller kan kontrolleres og det er sann-
synlig at den midlertidige forskjellen ikke vil reversere i overskuelig 
fremtid. Tilsvarende innregnes utsatt skattefordel bare for slike in-
vesteringer dersom det er sannsynlig at den midlertidige forskjellen 
vil reverseres i overskuelig fremtid, og at det vil foreligge tilstrekkelig 
skattbar inntekt for å tillate reversering av eiendelen. 

Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at 
skattefordelene vil bli gjenvunnet. Det benyttes skattesatser som 
er vedtatt (eller i alt vesentlige er vedtatt) ved slutten av rapporte-
ringsperioden 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 vurderer utgifter som fradragsberettiget og inntekt som 
ikke skattepliktig basert på tolkning av gjeldende lover og forskrifter, 
og når det er sannsynlig at behandlingen vil bli akseptert av skatte-
myndighetene. Konsernet avsetter for usikre og omtvistede skatte-
posisjoner basert på forventet betaling.

Skattekostnaden for en periode består av betalbar skatt og utsatt 
skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet, bortsett fra når den rela-
terer seg til poster som er ført mot egenkapitalen, enten direkte eller 
gjennom totalresultatet.

der. Derivater innregnes brutto som eiendeler når virkelig verdi er 
positiv og som gjeld når virkelig verdi er negativ, så lenge konsernet 
ikke har en juridisk rett til og intensjon om å gjøre opp kontraktene 
netto.

Et derivat skal ikke adskilles fra vertskontrakten, og innregnes som 
et derivat hvis de økonomiske karakteristika og økonomisk risiko for 
de innebygde derivater er nært beslektet til de økonomiske karak-
teristika og den økonomiske risiko for vertskontrakten. Selskapet 
har visse grenseoverskridende salgskontrakter i en valuta som ikke 
er funksjonell valuta til noen av partene i kontrakten. Selskapet har 
fastslått at den valuta som brukes i kontraktene er en valuta ofte 
brukt i kontrakter i forbindelse med anskaffelse eller avhendelse av 
ikke-finansielle eiendeler i det økonomiske område der transaksjo-
nen finner sted, og har derfor ikke skilt ut et valutaderivat. Selskapet 
er videre av den oppfatning at dette ville bare ha vært relevant for 
kontrakter med minimumsforpliktelser. Dersom et eget valutaderi-
vat hadde blitt innregnet separat, så kunne dette påvirket tidspunk-
tet for innregning i resultatet, med tanke på at et derivat instrument 
ville ha blitt regnskapsført til virkelig verdi over resultatet. Dette 
ville ikke påvirket kontantstrømmer eller det endelige resultatet av 
salgskontrakten over kontraktsperioden.

Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinn-
skudd, pengemarkedsfond og andre kontantekvivalenter som for-
faller innen tre måneder på kjøpstidspunktet. Bankinnskudd inklu-
derer bundne midler hvis disse kan frigis i løpet av tre måneder.

Avsetninger for forpliktelser
Avsetninger for forpliktelser som omstrukturering, tapskontrak-
ter, prosjektforpliktelser og rettslige krav innregnes når konsernet, 
som følge av en tidligere hendelse, har en eksisterende juridisk eller 
faktisk forpliktelse, det er sannsynlig at konsernet vil bli pålagt til å 
innfri forpliktelsen og beløpet kan måles pålitelig. Avsetninger måles 
til ledelsens beste estimat av de utgifter som kreves for å gjøre opp 
forpliktelsen på balansedagen. Estimatet er gjort basert på de fak-
tiske forhold knyttet til hver enkelt sak. 
Avsetning for prosjektforpliktelser måles til forventet kostnad som 
trengs for å gjøre opp forpliktelsen, eller en netto kostnad dersom 
selskapet er dekket for tap gjennom et forsikringsselskap, og det er 
så godt som sikkert at selskapet vil motta kompensasjon.

Pensjoner
Konsernet har ulike pensjonsordninger, inkludert både ytelsesbasert 
pensjonsordning og innskuddsbasert pensjonsordning. Pensjons-
kostnader og pensjonsforpliktelser for ytelsesplaner beregnes årlig 
av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsprofil og 
forventet lønn på pensjonstidspunktet som grunnlag for bereg-
ningen, basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig 
regulering av lønn, pensjoner og andre sosiale trygdeytelser, samt 
aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, uførhet og frivillig av-
gang. Diskonteringsrenten fastsettes basert på renten på høykvali-
tets selskapsobligasjoner justert for å vurdere gjennomsnittlig gjen-
værende betalingsperiode.

Effekten av endringer i måling av ytelsesbaserte pensjonsforplik-
telser (tap og gevinster som følge av endringer i aktuarmessige 
og økonomiske forutsetninger eller underliggende data) innregnes 
i totalresultatet, netto etter utsatt skatt. Endring i ytelsesbaser-

Oppstilling av kontantstrømmer
Konsernet presenterer oppstilling av kontantstrømmer i henhold til 
den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter består av 
kontanter, bankinnskudd og pengemarkedsfond. Innbetalinger og 
utbetalinger vises separat for investerings- og finansieringsaktivi-
teter, mens operasjonelle aktiviteter inkluderer både kontant- og 
ikke-kontantlinjer. Mottatt og betalt rente, og mottatt utbytte rap-
porteres som en del av de operasjonelle aktivitetene. Utbetalt ut-
bytte presenteres under finansieringsaktiviteter.

Leieavtaler
Leieavtaler klassifiseres som finansielle leieavtaler når vilkår i lei-
eavtalen overfører i hovedsak all risiko og avkastning forbundet 
med eierskap til leietaker. Andre leieavtaler klassifiseres som ope-
rasjonelle leieavtaler. Konsernet har bare identifisert et ubetydelige 
antall av finansielle leieavtaler. Leiebetalinger under operasjonelle 
leieavtaler innregnes lineært i resultatet over den aktuelle leiepe-
rioden.

Utbytte
Utbytte til selskapets aksjonærer klassifiseres som gjeld når fore-
slått utbytte er vedtatt og godkjent av generalforsamlingen. 

Aksjekjøpsprogrammet for ansatte
I 2015 innførte Multiconsult ASA et aksjekjøpsprogram for ansat-
te i konsernet. Gjennom aksjekjøpsprogrammet får ansatte tilbud 
om aksjer i selskapet med en rabatt på 20 %. Aksjer kjøpt gjen-
nom programmet er underlagt en bindingstid på to år. Basert på en 
uavhengig parts beregning etter en opsjonsprisingsmodell ("Black 
Scholes"), innregnes en del av rabatten som lønnskostnad i resul-
tatregnskapet og en del føres direkte mot egenkapitalen. Hoved-
delen av rabatten kan være relatert til reduksjon i verdi på grunn av 
bindingstid og et tap på en egenkapitaltransaksjon. Se flere detaljer 
i note 8.

Nye standarder og fortolkninger ikke trådt i kraft 
På tidspunkt for fastsettelse av dette årsregnskapet var følgende 
standarder og fortolkninger, som kan ha betydning for konsernregn-
skapet, utgitt, men ikke trådt i kraft:
• IFRS 9 Finansielle instrumenter (effektiv fra regnskapsår som 

starter 1. januar 2018 og senere). Konsernet forventer at 
standarden ikke vil ha vesentlig betydning for regnskapsrappor-
teringen. 

• IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter (effektiv fra regnskapsår 
som starter 1. januar 2018 og senere, men endringer er ennå 
ikke godkjent av EU). Denne standarden samler veiledning for 
inntektsføring i en standard. Standarden introduserer en ny 
inntektsføringsmodell ved bruk av en kontraktsbasert femstegs-
analyse av transaksjoner med kunder, med fokus på overføring 
av kontroll. Det er to metoder for innregning av inntekt; på et 
gitt tidspunkt eller over tid. Implementering av standarden kan 
medføre betydelige vurderinger og noteopplysninger. Konsernet 
leverer skreddersydde tjenester og løsninger til sine kunder. 
De aller fleste av kontraktene betales av kundene løpende, 
og materialer og de store kontraktene har suksessive leverin-
ger. Konsernet vurderer at implementeringen av IFRS 15 fra 
01.01.2018 ikke vil medføre vesentlige endringer i konsernets 
innregning av inntekter.

• IFRS 16 Leieavtaler vil erstatte dagens IAS 17 og IFRIC 4. Den 
nye standarden krever at leietakere skal balanseføre bruksret-
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Konsernets finansielle risiko er primært knyttet til kredittrisiko, lik-
viditetsrisiko, valutarisiko og renterisiko. Konsernets pensjonsmidler 
er også utsatt for markedsrisiko og nåverdien av brutto pensjons-
forpliktelser påvirkes av diskonteringsrenten. Se note 11 for ytterli-
gere informasjon.

Risikostyring i konsernet har som mål å støtte verdiskapningen i 
konsernet og sikre en fortsatt solid finansiell plattform gjennom 
synlighet og strategisk styring av både finansielle og operasjonelle 
risikofaktorer. Operasjonell risiko knytter seg hovedsakelig til større 
prosjekter, som blir kontinuerlig gjennomgått og vurdert av kon-
sernledelsen. 

a) Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at konsernets kunder kan påføre konser-
net finansielle tap ved ikke å overholde sine betalingsforpliktelser. 
Kredittrisikoen anses å være en del av forretningsmessig risiko og 
er vurdert som en del av løpende drift. En stor del av konsernets 
virksomhet per 31 desember 2016 er i morselskapet, med under-
konsernet LINK arkitektur som den nest største. Selskapet og LINK 
arkitektur har etablert rutiner for kredittvurdering av kunder og le-
verandører. Risikoen for at kundene ikke har økonomisk evne til å 
gjøre opp sine forpliktelser anses som lav. Historisk sett har bare 
mindre tap på fordringer blitt realisert på grunn av kunder som opp-
lever økonomiske vanskeligheter. Konsernets kunder er i stor grad 
offentlig sektor eller veletablerte selskaper. Selskapet har en sen-
tralisert kredittpolitikk og, for eksempel, ekstern kredittinformasjon 
innhentes for kunder av en betydelig størrelse som søker om kreditt 
med selskapet.

Selskapet har noen få store kontrakter som, til en viss grad, fører 
til en konsentrasjon av risiko til et lite antall store kunder. Den stør-
ste andelen av konsernets kunder er norske, som dermed skaper 
en geografisk konsentrasjon av risiko. Selskapet har et stort antall 
kunder, men relativt få store kunder. Av morselskapets individuelle 

NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING

kunder, utgjør de fem største enkeltkunder omtrent en tredjedel av 
morselskapets driftsinntekter i 2016 og 2015, og 15 % av kunde-
fordringer per 31. desember 2016 (en tredjedel i 2015). De femten 
største kundene utgjør omtrent halvparten av driftsinntektene og 
30 % av kundefordringene. Omtrent halvparten av morselskapets 
driftsinntekter og kundefordringer oppsto fra offentlige kunder og 
offentlige virksomheter i Norge og utlandet for begge årene. Mor-
selskapets kunder, i tillegg til offentlig sektor, er hovedsakelig indus-
tribedrifter (og andre rådgivende ingeniører).

Konsernets maksimale kreditteksponering omfatter balanseført 
verdi av fordringer, kontanter og kontantekvivalenter. Alle kortsikti-
ge fordringer forfaller innen ett år. Normale betalingsbetingelser er 
30 dager etter fakturering. Langsiktige fordringer består av begren-
sede beløp og har ikke fast forfallsdato. Selskapet vurderer risikoen 
for at innregnede kundefordringer og opptjente inntekter ikke blir 
realisert, i hovedsak er relatert til tvister om vederlag og endringer i 
estimater knyttet til fremdrift i prosjekter. Selskapet har utarbeidet 
estimater knyttet til disse problemene, men innholdet i estimatene 
innebærer at endringer kan forekomme enten i positiv eller negativ 
retning. Selskapet utfører individuelle vurderinger av kundefordrin-
ger over en viss størrelse, med et særlig fokus på de som er mer enn 
90 dager gamle. Vanligvis fakturerer selskapet kunder kontinuerlig 
for arbeidstimer på oppdrag. Vurderingen av om inntektene er opp-
tjent er, i noen tilfeller, foretatt etter at timene er blitt fakturert, med 
en reduksjon av driftsinntekter og kundefordringer.

I noen tilfeller har vurderingen vært at fakturerte inntekter er opp-
tjent, men hvor det oppstår en tvist om vederlag på et senere tids-
punkt. Den største delen av avsetning til tap på fordringer gjelder 
disse tilfellene. I den grad disse tapene er realisert i form av en kre-
ditnota, har inntektene blitt redusert, i stedet for å innregne den 
justeringen som et realisert tap. Realiserte tap i tabellen nedenfor 
er derfor knyttet til konkurser etc. hos kunder.

tighetene som eiendeler, og tilhørende betalingsforpliktelser 
skal regnskapsføres som gjeld. Dette skal gjøres for alle leieav-
taler, med unntak av leieavtaler med varighet på under 1 år eller 
leieavtaler der underliggende eiendeler har liten verdi. Av- og 
nedskrivninger og rentekostnader skal innregnes i resultatregn-
skapet. Standarden endrer også definisjonen av når en avtale er 
eller inneholder en leieavtale. Regnskapskravene for utleiere er 
stort sett uendret, men fremleie skal klassifiseres som finansiell 
eller operasjonell leieavtale basert på bruksrettighetseiendelen 
som oppstår fra hovedavtalen, og ikke basert på den under-
liggende eiendelen. IFRS 16 vil være effektiv fra 1. januar 2019, 
men tidlig anvendelse er tillatt dersom IFRS 15 implementeres 
på eller før samme dato. Standarden er ennå ikke godkjent av 
EU. Selskapet leier kontorlokaler, og det kan forventes at eien-

deler og gjeld vil bli innregnet i denne sammenheng, og at en 
annen profil for innregning og klassifisering i resultatregnskapet 
vil bli brukt. Dersom selskapet har fremleieavtaler på tidspunk-
tet for implementeringen, kan klassifisering av slike fremleiefor-
hold endres. Multiconsult vurderer effektene av IFRS 16 og kan 
ikke gi et estimat av effektene av den nye leieavtale standarden 
før konsernet har utført en detaljert gjennomgang. Se note 17.

• En rekke mindre endringer og fortolkninger er utgitt. Disse er 
vurdert til å ha ingen vesentlig betydning for konsernets finansi-
elle rapportering. 

Ledelsen forventer å implementere disse standardene, endringene 
og fortolkningene på ikrafttredelsestidspunktene, forutsatt at disse 
har blitt vedtatt og godkjent av EU.

Aldersfordeling av fordringer som ikke er utsatt for verdifall
Ned- 

skrevet

Beløp i tusen kroner
Bokført 

beløp
Ikke 

forfalt
0-30 

dager
30-60 
dager

60-90 
dager

Over 90 
dager

Kundefordringer 467 450 334 873 60 783 18 014 4 621 14 574 34 584 

Arbeid under utførelse 270 346 270 346 0 0 0 0 0 

Andre kortsiktige fordringer 1) 51 428 51 141 0 0 0 287 0 

Andre langsiktige fordringer 2) 5 194 5 194 0 0 0 0 0 

Avsetning for tap på fordringer (12 392) 0 0 0 0 0 (12 392) 

Sum kundefordringer og andre fordringer 782 025 661 553 60 783 18 014 4 621 14 861 22 192 

1) Andre kortsiktige fordringer inkluderer ikke forskuddsbetalinger, da det ikke er definert som finansielle eiendeler
2) Andre langsiktige fordringer inkluderer ikke netto pensjonsmidler og eiendeler for refusjon av avsetninger. 

Aldersfordeling av fordringer som ikke er utsatt for verdifall
Ned- 

skrevet

Beløp i tusen kroner
Bokført 

beløp
Ikke 

forfalt
0-30 

dager
30-60 
dager

60-90 
dager

Over 90 
dager

Kundefordringer 441 563 357 786 35 355 8 935 6 167 16 056 17 264 

Arbeid under utførelse 192 781 192 781 0 0 0 0 0 

Andre kortsiktige fordringer 1) 34 756 34 756 0 0 0 0 0 

Andre langsiktige fordringer 2) 5 683 5 683 0 0 0 0 0 

Avsetning for tap på fordringer (14 115) 0 0 0 0 0 (14 115) 

Sum kundefordringer og andre fordringer 660 669 591 005 35 355 8 935 6 167 16 056  3 148 

1) Andre kortsiktige fordringer inkluderer ikke forskuddsbetalinger, da det ikke er definert som finansielle eiendeler
2) Andre langsiktige fordringer inkluderer ikke netto pensjonsmidler og eiendeler for refusjon av avsetninger. 

ALDERSFORDELING AV KUNDEFORDRINGER, PÅLØPTE INNTEKTER OG ANDRE FORDRINGER PER 31. DESEMBER 2016

ALDERSFORDELING AV KUNDEFORDRINGER, PÅLØPTE INNTEKTER OG ANDRE FORDRINGER PER 31. DESEMBER 2015

2016 Viktige hendelser og nøkkeltall Styrets årsberetning 2016 Årsregnskap 2016 Konsernledelse og styreÅrsregnskap 2016



42 43MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2016 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT  2016

FORFALLSPROFIL RENTEBÆRENDE GJELD PER 31. DESEMBER 2016

RENTEBÆRENDE GJELD 31. DESEMBER

Forfall

Beløp i tusen kroner Verdi i balansen 1 år 2 år 3 år Sum betalinger

Rentebærende gjeld 59 470 3 476 54 366 1 628 59 470 

Renter på rentebærende gjeld 1) 0   1 882          1 020 21        2 923 

Sum rentebærende gjeld inkl. renter         59 470 5 358 55 387 1 650 62 393 

1) Beregnet med rentesats per 31. desember 2016

Selskapet hadde i tillegg per 31. desember 2016 en ubenyttet kasse-
kreditt på 220 millioner kroner (2015: 120 millioner kroner). Kasse-
kreditten fornyes årlig. Selskapet hadde en rullerende treårs kreditt-
fasilitet på 80 millioner kroner, hvorav 50 millioner kroner ble trukket 
31. desember 2016 (0 trukket per 31. desember 2015). I mars 2017 
ble den rullerende kredittfasiliteten økt til 95 millioner kroner. Denne 
kredittfasiliteten ble opprettet i juli 2015.

Per 31. desember 2016 hadde selskapet en garantifasilitet på 120 
millioner kroner som var trukket med 81,2 millioner kroner (2015: 
trukket med 60 millioner kroner). Garantifasiliteten fornyes årlig. 
Separate garantier som inngår i rammen kan ha en løpetid på inntil 
fem år. Totalt sikrer denne konsernet tilstrekkelig tilgang til likviditet.
Fasilitetene inneholder negativ pantsettelsesklausul og kryssmislig-
holdsklausuler, og begrensninger i inngåelse av nye låneavtaler uten 
samtykke fra Nordea Bank Norge ASA. Det inkluderer et lånekrav 
om at netto rentebærende gjeld (eksklusive bundne midler) i kon-
sernet ikke skal overstige 1,5 ganger siste tolv måneder EBITDA for 
konsernet.

Selskapets datterselskap i Storbritannia (Multiconsult UK Ltd) har 
et lån fra Nordea Storbritannia med en gjenstående beløp på GBP 
550 000 (2015: GBP 750 000), med en løpetid frem til mai 2017 og 
med en garanti fra selskapet. Multiconsult UK har også en uforpliktet 
kassekreditt på GBP 200 000 og en uforpliktet garantiramme på 
GBP 1.000.000, med en garanti fra selskapet.

2016 2015

Beløp i tusen kroner NOK                           Valuta NOK Valuta Valuta

Multiconsult ASA 50 000 50 000 0 0 NOK

Multiconsult UK 5 837 550 9 804 750 GBP

Multiconsult Asia 897 150 0 0 SGD

Multiconsult Polska 457 222 0 0 PLN

Aarhus arkitekterne A/S 2 279 1 865 N/A N/A DKK

Sum rentebærende gjeld 59 470 N/A 9 804 N/A N/A

Kontanter og kontantekvivalenter 175 990 232 954

Netto rentebærende kontanter 116 520 223 150

b) Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne innfri sine økonomiske forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisiko oppstår dersom det ikke er sam-
svar 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. Tidligere år har konsernet hatt 
likviditetsoverskudd, og har kontinuerlig betalt ut utbytte til eierne. Konsernets kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter i 2016 og 
2015 var positive. Virksomheten i Multiconsult er utsatt for normale svingninger som påvirker kontantstrømmene i løpet av året. Flertallet av 
utbetalinger er knyttet til egne ansatte og underleverandører.

Per 31. desember 2016 hadde konsernet rentebærende kontanter og kontantekvivalenter fratrukket rentebærende gjeld på 117 millioner 
kroner (2015: 223 millioner kroner).

Beløp i tusen kroner 2016 2015

Inngående balanse avsetning tap på fordringer  14 115  9 754 

Økning som følge av virksomhetssammenslutninger 1 550  4 798 

Endring i avsetning til tap på kundefordringer gjennom året (3 273) (437) 

Utgående balanse avsetning tap på fordringer 12 392  14 115 

Realiserte tap i form av konkurs o.l. 999  712 

Tap på fordringer i resultatregnskapet  (2 274)  275 

ENDRINGER AVSETNING TIL TAP PÅ KUNDEFORDRINGER GJENNOM ÅRET ETC.
aarhus arkitekterne A/S ble kjøpt i desember 2016. Selskapets ren-
tebærende gjeld er finansielle leieavtaler. Det hadde også 10 milli-
oner danske kroner ubenyttet kassekreditt per 31. desember 2016, 
med årlige fornyelser og en rett for bankene til å avbryte avtalen 
med kort varsel. Selskapet hadde kjøpt bankgarantier til fordel for 
kunder for 4 millioner norske kroner per 31 desember 2016.

LINK arkitektur AS og LINK arkitektur AB har et flervaluta konsern-
kontosystem for å koordinere LINK-konsernets likviditet. I henhold 
avtale er LINK arkitektur AS konsernkontoinnehaver og har innskudd 
eller uttak fra den eksterne banken, mens LINK arkitektur AB deltar 
og har fordringer og gjeld mot LINK arkitektur AS. Konsernkonto-
systemet omfatter en trekkfasilitet på 17,5 millioner kroner per 31. 
desember 2016, hvorav ingen beløp var trukket. Selskapene hadde 
kjøpt bankgarantier for 0,6 millioner kroner per 31 desember 2016.

Multiconsult Polska har noen mindre finansielle leieforpliktelser, og 
hadde kjøpt bankgaranti på 17,3 millioner norske kroner per 31 de-
sember 2016.

Multiconsult Asia hadde en kortsiktig negativ saldo på bankkonto-
ene sine.

Forfallsprofilen for langsiktig og kortsiktig gjeld er beskrevet neden-
for.

Konsernet har valutaterminkontrakter med samlet negativ virkelig verdi på 286 tusen kroner per 31 desember 2016 (2015: negativ verdi på 
646 tusen kroner) med forfall i 2019. Alle andre finansielle forpliktelser har forfallsdato innen ett år.

Det er ingen vesentlige restriksjoner på selskapets muligheter til å få tilgang til eller bruke konsernets eiendeler eller for å gjøre opp konser-
nets gjeld.
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Beløp i tusen kroner

Tilgjengelig 
for salg

Utlån og 
fordringer Sum

Antatt virke-
lig verdi

Nivå i verd- 
settelses- 
hierarkiet

EIENDELER

Aksjer og andeler 2 747 0 2 747 2 747 3

Andre langsiktige fordringer 0 5 194 5 194 5 194 N/A

Kundefordringer og andre fordringer 1) 0 776 831 776 831 776 831 N/A

Bankinnskudd, kontanter 0 175 990 175 990 175 990 N/A

Sum eiendeler          2 747        958 015        960 762            960 762  

Antatt virkelig verdi          2 747        958 015        960 762            960 762  

Beløp i tusen kroner

Tilgjengelig 
for salg

Utlån og 
fordringer Sum

Antatt  
virkelig verdi

Nivå i verd- 
settelses- 
hierarkiet

EIENDELER

Aksjer og andeler 538 0 538 538 3

Andre langsiktige fordringer 0 5 683 5 683 5 683 N/A

Kundefordringer og andre fordringer 1) 0 654 986 654 986 654 986 N/A

Bankinnskudd, kontanter 0 232 954 232 954 232 954 N/A

Sum eiendeler             538        893 623        894 161            894 161  

Antatt virkelig verdi             538        893 623        894 161            894 161  

Beløp i tusen kroner

Virkelig verdi 
over  

resultatet

Andre finansielle 
forpliktelser til 

amortisert kost Sum
Antatt  

virkelig verdi

Nivå i verd- 
settelses- 
hierarkiet

FORPLIKTELSER

Derivater 286 0 286 286 2

Rentebærende gjeld 0 59 471 59 471 59 471 2

Leverandørgjeld og annen kortsiktig 
gjeld 2)

0 637 698 637 698 637 698 N/A

Sum forpliktelser             286        697 169 697 455 697 455  

Antatt virkelig verdi             286        697 169 697 455  697 455  

1) Forskuddsbetalinger er utelatt 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

PER 31. DESEMBER 2016
PER 31. DESEMBER 2015

c) Valutarisiko
Selskapet er til en viss grad påvirket operasjonelt av valutasving-
ninger, hovedsakelig knyttet til inntekter fra oppdrag i utlandet. 
Risikoen er knyttet til levering av ingeniørrådgivningstjenester fra 
Norge til andre land. I flere pågående oppdrag i utlandet har det 
blitt enighet om priser i andre valutaer enn norske kroner, hovedsa-
kelig EUR og USD. Når en vesentlige valutarisikoer oppstår, vurderes 
risikoene separat, men så langt har risikoene bare blitt redusert til 
en viss grad gjennom bruk av valutaterminkontrakter. Konsernet 
hadde et uvesentlig antall valutaterminkontrakter per 31. desember 
2016 og 2015. Selskapet har, i begrenset grad, bankkontoer, kunde-
fordringer og leverandørgjeld i utenlandsk valuta. Datterselskapene 
har pengeposter hovedsakelig i sin funksjonelle valuta. Endringer i 
valutakurser mellom norske kroner og utenlandsk valuta kan påvirke 
selskapets resultatregnskap og egenkapital.

Konsernets virksomhet drives primært i og fra Norge. For regn-
skapsmessige formål er konsernet eksponert for omregningsrisiko 
knyttet til utenlandske datterselskaper og tilknyttede selskaper, 
primært PLN, DKK, SEK og GBP. Egenkapital i utenlandske enheter 
er ikke valutasikret, og valutaendringer påvirker konsernets egen-
kapital gjennom totalresultatet. De ulike konsernselskapene utfører 
også tjenester i utlandet, som gir opphav til valutarisiko i de enkelte 
oppdragene. 

Effekten på pengeposter fra en rimelig sannsynlig endring i valuta-
kurser sammenlignet med konsernselskapenes funksjonelle valuta-
er, anses å være uvesentlig per 31. desember 2016 og 2015. 

d) Renterisiko
Konsernets driftsinntekter og kontantstrømmer fra operasjonelle 
aktiviteter er i begrenset grad direkte påvirket av renteendringer. 
Konsernets renterisiko er knyttet til flytende rente på bankkonti og 
innskudd, i tillegg til flytende rente på gjeld. Det foreligger ingen 
fastrenteinnskudd eller gjeld, og konsernet er derfor ikke utsatt for 
renterisiko knyttet til virkelig verdi. Per 31. desember 2016 (2015), 
ville en økning/reduksjon i rentenivået på ett prosentpoeng med-
føre årlig netto renteinntekter/-kostnader på ca. 1 millioner norske 
kroner (2 millioner), beregnet på mengden av netto rentebærende 
kontanter. Ettersom konsernet ikke har hatt netto rentebærende 
gjeld, så har det ikke utviklet retningslinjer eller strategier for styring 
av renterisiko. 

e) Kategorier av finansielle instrumenter
Konsernet har følgende kategorier av finansielle instrumenter:
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Beløp i tusen kroner

Virkelig verdi 
over 

resultatet

Andre finansielle 
forpliktelser til 

amortisert kost Sum
Antatt @vir-

kelig verdi

Nivå i verd- 
settelses- 
hierarkiet

FORPLIKTELSER

Derivater                 646 0                   646                     646 2

Rentebærende gjeld 0                9 804 9 804                9 804 2

Leverandørgjeld og annen kortsiktig 
gjeld 2)

562 547  562 547            562 547   N/A

Sum forpliktelser             646        572 351        572 997            572 997  

Antatt virkelig verdi             646        572 351        572 997            572 997  

1) Forskuddsbetalinger er utelatt 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

Estimater av virkelig verdi og virkelig verdi hierarkiet

Konsernet måler virkelig verdi basert på følgende hierarki som re-
flekterer input som brukes i måling av virkelig verdi:

Nivå 1: Noterte kurser (ujusterte) 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 ob-
serverbare markedsdata (ikke observerbar input).

Netto balanseført verdi av kundefordringer, andre fordringer, kon-
tanter og kontantekvivalenter, rentebærende gjeld og leverandør-
gjeld anses å tilsvare virkelig verdi. Aksjer og egenkapitalinteresser 

som ikke er notert på børs har en lav verdi, og det antas at balan-
seførte verdier tilsvarer virkelig verdi. Virkelig verdi av derivater 
(terminkontrakter) er beregnet basert på nåverdi av fremtidige 
kontantstrømmer. Beregningen er foretatt ved hjelp av rentekurver, 
valutakurser og valutadifferanser på rapporteringstidspunktet.

f) Kapitalstyring
Konsernet har hittil fulgt opp sin kapitalstruktur ved å sikre tilstrek-
kelig fri likviditet i form av kontanter, bankplasseringer og kassekre-
ditt, for å løpende kunne betjene sine forpliktelser uten betydelig 
lånefinansiering, ha tilstrekkelig egenkapital og ha tilgjengelig likvi-
ditet til blant annet å kunne gjøre strategiske oppkjøp.

I forkant av noteringen på Oslo Børs i mai 2015, betalte selskapet ut 
et ekstraordinært utbytte for å redusere dets overskytende kontan-
ter. Selskapet har en utbyttepolitikk som innebærer å betale om lag 
50 % av konsernets resultat etter skatt i årlig utbytte.

Beløp i tusen kroner (unntatt prosenter) 2016 2015

Kontanter og kontantekvivalenter  175 990  232 954 

Minus rentebærende gjeld (59 470) (9 804)

Netto rentebærende kontanter  116 520  223 150 

Egenkapital  507 520  350 181 

Egenkapitalprosent konsern 37 % 27 %

Egenkapitalprosent morselskap 35 % 24 %

NETTO RENTEBÆRENDE KONTANTER OG EGENKAPITAL PER 31. DESEMBER

Virksomhetssammenslutninger i 2016

NOTE 4    VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER

Verdi på oppkjøpstidspunktet i tusen norske kroner 1) Akvator AS
Aarhus arkitekterne 

A/S

Kortsiktige fordringer og opptjente inntekter 8 013 48 799 

Utsatt skattefordel 858 0

Aksjeinvesteringer 0 2 176 

Varige driftsmidler 1 848  5 330 

Andre eiendeler 8 3 856

Kontanter, bank 4 120 15 585

Sum identifiserbare eiendeler 14 847 75 746

Utsatt skatt 0 11 032

Langsiktig rentebærende gjeld 2 550 2 279

Annen kortsiktig gjeld 9 030 44 511

Sum identifiserbare forpliktelser 11 580 57 822

Netto identifiserbare eiendeler 3 267 17 923

Goodwill  41 667

Sum vederlag for aksjene, betalt med kontanter 24 375 59 590

Netto kontanter betalt 20 255 44 005

1)  I påvente av endelig informasjon er oppkjøpsanalysene foreløpige.

Den 1. juni 2016 kjøpte Multiconsult ASA 100 % av aksjene i Akvator 
AS. Aksjene ble kjøpt for 24,4 millioner kroner. Eksterne transak-
sjonskostnader anslått til 1 million kroner har blitt kostnadsført som 
en del av andre driftskostnader. Akvator AS er inkludert i segmentet 
Øvrig Norge. 

Akvator AS er et tverrfaglig rådgivende ingeniørselskap med en 
sterk tilstedeværelse i Sunnhordaland. Selskapet har en meget sterk 
posisjon på fiskeri og havbruksnæringen i Norge. Oppkjøpet styrker 
Multiconsult sin posisjon i regionen. Med over 50 ansatte på Stord 
og 400 ansatte totalt i Vest-Norge, blir Multiconsult det største 
konsulentmiljøet mellom Bergen og Stavanger.

Akvator AS hadde netto driftsinntekter på 34 millioner kroner i 2015 
med et resultat etter skatt på 1 million kroner. Akvator AS er kon-
solidert fra 1. juni 2016. De ansatte i Akvator AS har generert netto 
driftsinntekter på 19,7 millioner kroner etter oppkjøpet. På grunn 
av sammenslåingen av Akvator AS med morselskapet fra 1. okto-
ber 2016, har selskapet ikke informasjon om resultatet generert av 

Akvator AS siden oppkjøpet i 2016. Dersom selskapet hadde vært 
eid 100% fra 1 januar 2016 ville det hatt en ekstra positiv effekt på 
netto driftsinntekter på 15,6 millioner kroner og driftsresultat på mi-
nus 1,4 millioner kroner for Multiconsult konsernet.

Innregnet goodwill på 21,1 millioner kroner er knyttet til kompetan-
sen til de ansatte. Goodwill er ikke fradragsberettiget. Oppkjøpsana-
lysen knyttet til transaksjonen er foreløpig.

Den 12. desember 2016 kjøpte Multiconsult sitt datterselskap, Link 
arkitektur AS, 100% av aksjene i aarhus arkitekterne A/S. Aksjene 
ble kjøpt for 59,6 millioner norske kroner (DKK 49,2 millioner). Opp-
kjøpet ble gjort opp i kontanter og finansiert gjennom Multiconsult 
sine eksisterende kredittfasiliteter. Eksterne transaksjonskostnader 
anslått til 1,8 million norske kroner har blitt kostnadsført som en del 
av andre driftskostnader. aarhus arkitekt A/S inngår i LINK segmen-
tet.

Med opprinnelse tilbake i 1909, er aarhus arkitekterne et veldrevet 

2016 Viktige hendelser og nøkkeltall Styrets årsberetning 2016 Årsregnskap 2016 Konsernledelse og styreÅrsregnskap 2016



48 49MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2016 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT  2016

dansk arkitektselskap med ca. 90 ansatte som jobber fra kontorer i 
Århus og København. aarhus arkitekterne er markedsledende  innen 
helsebygninger i Danmark og har en sterk merittliste innen store 
prosjekter. aarhus arkitekterne er for tiden engasjert i arkitektur, 
design, planlegging og rådgivning i alle faser, fra konseptutvikling  til 
byggeledelse og teknisk tilsyn.

Bakgrunnen for oppkjøpet er å ytterligere styrke LINK arkitektur sin 
arkitektoniske kompetanse, samt styrke Multiconsult konsernet med 
ekspertise innen helsebygninger, urban design og gjennomføring av 
store og komplekse prosjekter.

aarhus arkitekterne ble konsolidert fra 31. desember 2016. Dersom 
selskapet hadde vært eid 100% fra 1. januar 2016, ville det hatt en 
ekstra positiv effekt på netto driftsinntekter på 82,3 millioner norske 
kroner (DKK 66 millioner) og en positiv effekt på driftsresultatet på 
6,5 millioner (DKK 5,2 millioner) for Multiconsult konsernet. 

Innregnet goodwill på 41,7 millioner kroner er knyttet til kompetan-
sen til de ansatte. Goodwill er ikke fradragsberettiget. Oppkjøpsana-
lysen knyttet til transaksjonen er foreløpig.

15. september 2015 kjøpte Multiconsult ASA de resterende 68% 
av aksjene i LINK arkitektur AS inkludert dets datterselskaper 
(LINK-konsernet). Aksjene ble kjøpt for 108,8 millioner norske kro-
ner, betalt med kontanter. Dette tilsvarer en verdi på 160 millioner 
norske kroner for 100% av aksjene. LINK er et av de ledende arki-
tektkontorer i Skandinavia, med nordisk tilstedeværelse i store byer 
og regioner i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet har en sterk 
merittliste når det gjelder avkastning, drevet av jevn vekst på bak-
grunn av en solid finansiell posisjon. 

Strategisk passer oppkjøpet av LINK utmerket for Multiconsult, som 
tilbyr potensial for betydelig verdiskapning gjennom operasjonelle 
synergier samt ytterligere styrket tilbud til kundene. Sterkere bånd 
og styrket samarbeid vil gjøre det mulig for Multiconsult og LINK i 
fellesskap å møte den økende etterspørselen fra både offentlig og 
privat sektor etter integrerte ingeniør- og arkitektkonsulenttjenes-
ter. Ved utgangen av 2015 hadde LINK 332 ansatte. For praktiske 
formål er LINK konsolidert fra 1. september 2015.

Innregnet goodwill er knyttet til kompetansen til de ansatte, forven-
tede synergier og fremtidig inntjening. Goodwill er ikke skattemessig 

Verdi på oppkjøpstidspunktet i tusen norske kroner LINK konsern

Kortsiktige fordringer og opptjente inntekter 106 834

Utsatt skattefordel 3 462

Varige driftsmidler 6 303

Andre eiendeler 1 181

Kontanter, bank 13 315

Sum identifiserbare eiendeler 131 094

Langsiktig gjeld 219

Kortsiktig gjeld 74 606

Sum identifiserbare forpliktelser 74 825

Netto identifiserbare eiendeler 56 269

Goodwill  

Sum vederlag for 100% av aksjene 160 000

Virkelig verdi av den tidligere eierandelen på 32% 1) 51 200

Vederlaget i kontanter 108 800

Netto kontanter betalt 95 485

1) Den tidligere eierandelen på 32% har blitt verdsatt til virkelig verdi. Verdiøkningen i den tidligere eierandelen ble innregnet 
som en gevinst i resultatregnskapet i regnskapslinjen "Andel resultat fra tilknyttet og felleskontrollert virksomhet" med 15,7 
millioner kroner i 2015.

VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER I 2015

fradragsberettiget. Transaksjonskostnader relatert til oppkjøpet på 
628 tusen norske kroner har blitt kostnadsført som en del av andre 
driftskostnader.

LINK rapporterte konsoliderte driftsinntekter på 367,7 millioner 
norske kroner for hele året 2015 (2014: NOK 361,2 millioner) med 
et resultat etter skatt på 9,0 millioner norske kroner (14,7 millioner). 
Fra overtakelsestidspunktet i 2015 bidro LINK med 127.165 tusen 
norske kroner til konsernets driftsinntekter og 2.366 tusen kroner til 
resultat før skatt. Dersom LINK hadde vært konsolidert fra 1. januar 
2015, ville konsernets driftsinntekter vært ca. 2.778.532 tusen nor-
ske kroner og resultat før skatt ville ha vært om lag 208.191 tusen 
kroner, ikke medregnet eventuelle effekter fra finansiering av kon-
tantbetaling.

Virksomhetssammenslutninger i 2017
Den 7. mars 2017 kjøpte Multiconsult ASA alle aksjene i Iterio AB 
for 47 millioner norske kroner (SEK 50 millioner). Oppkjøpet ble 
gjort opp i kontanter og finansiert gjennom Multiconsult sine eksis-

terende kredittfasiliteter. Eksterne transaksjonskostnader anslått til 
0,5 millioner norske kroner vil bli kostnadsført som en del av andre 
driftskostnader i 2017.

Oppkjøpet er første skritt mot Multiconsult sitt strategiske mål om å 
utvikle en tverrfaglig virksomhet i Sverige.

Iterio AB er et selskap som driver med konsulentvirksomhet med fo-
kus innen samfunnsplanlegging og –bygging. De er hovedsakelig in-
volvert i prosjekt- og prosjekteringsledelse samt datakoordinering. 
Deres kjernekompetanse er innen geoteknikk, miljø og trafikk, og de 
har en solid kundebase. Selskapet ble etablert i 2011 og sysselsetter 
mer enn 70 ingeniører på tvers av kontorer i Stockholm, Gøteborg og 
Malmø. Iterio AB er et verdifullt tilskudd, og vil passe godt sammen 
med LINK arkitektur's og Multiconsult konsernets eksisterende til-
stedeværelse og engasjement i Sverige og Skandinavia.

På grunn av tidsbegrensninger har det hittil ikke blitt utført en opp-
kjøpsanalyse. 
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Beløp i tusen kroner

Beløp i tusen kroner

ÅR 2016 Østlandet
Øvrig 

Norge
Inter- 

nasjonalt
LINK  

arkitektur
Ikke 

fordelt 1)

Elimine-
ringer Sum

Eksterne inntekter 1 466 774 1 026 004 104 642 369 580 1 070 2 968 069 

Interne inntekter 12 598 35 112 17 409 5 500 (70 619)  

Sum driftsinntekter 1 479 372 1 026 004 139 754 386 989 6 570 (70 619) 2 968 069 

Netto driftsinntekter 1 197 326 960 560 97 036 346 126 3 573 2 604 621 

Driftskostnader 1 057 524 900 600 84 208 332 015 (102 516) 2 271 832 

EBITDA 139 801 59 960 12 828 14 111 106 089 332 788 

Av- og nedskrivninger 14 675 22 668 1 696 4 166  43 205 

EBIT 125 125 37 292 11 132 9 945 106 089 289 584 

Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte 
virksomheter

513 3 539 4 053 

Fordringer 2) 324 411 221 657 53 014 152 188 3 312 (18 241) 736 341 

# ansatte 879 793 130 420 122 2 344 

1) Gevinst ved oppgjør av ytelsesbasert pensjonsordning på 107,3 millioner norske kroner er inkludert som reduksjon i driftskostnader, ikke allokert.                                                              
2) Fordringer omfatter kundefordringer (før avsetning for tap) og opptjente inntekter.                                                                                                                                                                                                                  

Beløp i tusen kroner

ÅR 2015 Østlandet
Øvrig 

Norge
Inter- 

nasjonalt
LINK  

arkitektur
Ikke 

fordelt 1)

Elimine-
ringer Sum

Eksterne inntekter 1 366 755 973 803 68 632 127 165 18 345 2 554 701 

Interne inntekter 7 192 84 24 191 6 759 5 396 (43 622) 0 

Sum driftsinntekter 1 373 947 973 887 92 823 133 924 23 741 (43 622) 2 554 701 

Netto driftsinntekter 1 132 735 909 456 66 994 117 490 20 993 2 247 668 

Driftskostnader 943 985 831 710 70 291 114 975 74 005 2 034 966 

EBITDA 188 751 77 746 (3 297) 2 515 (53 012)  212 702 

Av- og nedskrivninger 12 789 22 319 1 677 830 0 37 616 

EBIT 175 962 55 427 (4 975) 1 685 (53 012)  175 086 

Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte 
virksomheter

(63)  2 764 2 561 15 683  20 945 

Fordringer 2) 294 568 207 572 36 976 99 990 3 428 (8 190) 634 344 

# ansatte 811 741 113 332 113  2 110 

1) IPO kostnader på 50,7 milllioner kroner er regnskapsført som ikke fordelte driftskostnader.                                                                                                                  
2) Fordringer omfatter kundefordringer (før avsetning for tap) og opptjente inntekter.  
3) Multiconsult ASA kjøpte LINK arkitektur AS 15. september 2015, som ble konsolidert fra 1. september 2015.

Spesielle poster: 2016 2015 Segment

Oppgjør ytelsesbaserte pensjonsordninger (107 317) Ufordelt

IPO kostnader 50 662 Ufordelt

Sum spesielle poster (107 317) 50 662  

NOTE 5    SEGMENT

Konsernets virksomhet er delt inn i fire segmenter:

1. Østlandet; Representert av kontoret i Oslo, regionene Østfold 
(Fredrikstad og Moss) og Buskerud/Vestfold/Telemark (Dram-
men, Skien og Tønsberg). 

2. Øvrig Norge; Omfatter regionene Sør (Kristiansand og Grim-
stad), Sørvest (Stavanger og Egersund), Vest (Bergen), Midt 
(Trondheim og Steinkjer) og Nord (Tromsø, Finnmark og Sval-
bard).

3. Internasjonalt; Består av selskapene Multiconsult Polska (Po-
len), Multiconsult UK (England), Multiconsult Asia (Singapore) 
og Multiconsult Russland.

4. LINK arkitektur: Dette segmentet består av LINK arkitektur 
konsernet. 

Segmentene er organisert i geografiske divisjoner, og dette tilsvarer 
med intern rapportering til konsernets øverste beslutningstaker, ad-
ministrerende direktør. Oppdrag er bemannet på tvers av segmen-
tene. Inntekter og utgifter rapporteres i et segment, basert på hvor 
den ansatte har sin base.

Intern, rapporterer også konsernet inntekter delt på markeds-
områder:
1. Bygg og Eiendom
2. Energi
3. Industri
4. Miljø og naturressurser

5. Olje og gass
6. Samferdsel og infrastruktur
7. LINK arkitektur (arkitektur) 

Østlandet og Øvrig Norge tilbyr tjenester innenfor hele tjeneste-
spekteret. 

Internasjonalt: Multiconsult UK tilbyr primært tjenester innen ener-
gi, mens selskapet i Polen hovedsakelig tilbyr tjenester innen mar-
kedsområdene samferdsel og infrastruktur, olje og gass og miljø og 
naturressurser. Multiconsult Asia og Multiconsult Russland tilbyr pri-
mært tjenester innen olje og gass. 

Ikke allokert består hovedsakelig av noen ufordelte konsernkost-
nader og datterselskapet Analyse & Strategi AS, i tillegg til 107.317 
tusen norske kroner fra gevinst ved oppgjør av ytelsesbasert pen-
sjonsordning i 2016 og IPO kostnader på 50.662 tusen norske kro-
ner i 2015.

Utgifter til administrative tjenester, leie, avskrivninger etc. allokeres 
til segmentene. Fordelingen av utgifter er ikke rapportert som kon-
serninterne inntekter og utgifter. Internt er ikke eiendeler rappor-
tert fordelt på segmenter. Informasjonen er det samme som kon-
sernledelsen bruker til å fordele ressurser og evaluere resultatene. 
Regnskapsprinsippene for segmentene er de samme som reglene 
for konsernet.

INFORMASJON OM KONSERNETS RAPPORTERINGSPLIKTIGE SEGMENTER:
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Beløp i tusen kroner 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER VIST PER MARKEDSOMRÅDE

Bygg og Eiendom 887 121 789 564

Energi 443 329 427 938

Industri 226 388 145 660

Miljø og naturressurser 76 504 84 117

Olje og gass 126 073 184 279

Samferdsel og infrastruktur 839 072 795 978

LINK arkitektur 1) 369 580 127 165

Sum         2 968 069      2 554 701 

I prosent 2016 2015

KUNDER SOM BIDRAR MER ENN 10 PROSENT AV BRUTTOINNTEKTENE

Offentlig sektor kunde 1 10.7 % 13.1 %

Offentlig sektor kunde 2 10.0 % 8.3 %

Beløp i tusen kroner 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER VIST PER LAND
Tabellen under viser inntekt fordelt på geografi, vist ut fra kundens lokasjon:

Norge          2 489 482 2 228 280

I utlandet              478 588 326 421

Sum 2 968 069 2 554 701

Kundens lokasjon er basert på faktureringsadresse.
Anleggsmidler er i hovedsak lokalisert i Norge.

Selskapet utfører en rekke forsknings- og utviklingsaktiviteter. Basert på definisjonen i IFRS og den norske regnskapsloven, har selskapet 
delt aktivitetene inn i følgende kategorier:

1. Prosjekter med ekstern finansiering.
2. Prosjekter med samarbeidspartnere (f.eks. SINTEF), Skattefunn etc. PhD ordninger.
3. Aktiviteter knyttet til metodeutvikling, prosesser etc. som selskapet bruker til å levere til kunder (produkt- og prosessutvikling), inkludert 

disse aktivitetene i konsernnettverk.

Totale utgifter for disse aktivitetene var 17,6 millioner norske kroner i 2016 (16,9 millioner kroner i 2015), hvorav 0,8 millioner kroner ble fak-
turert kunder i 2016 (1,2 millioner kroner i 2015). I resultatregnskapet er disse utgiftene er redusert med offentlige tilskudd (Skattefunn) på 
1,7 millioner kroner i 2016 og 1,3 millioner kroner i 2015. Ingen utviklingsutgifter er balanseført.

NOTE 6    FORSKNING OG UTVIKLING

NOTE 7    ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Beløp i tusen kroner 2016 2015

Leiekostnader (operasjonell lease) 139 005 115 078

Andre felleskostnader / husværekostnader 28 078 20 107

Konsulenter 45 778 32 423

IPO kostnader relatert til notering på Oslo Børs 50 662

Teknisk utstyr 48 249 37 751

Kontorkostnader, IT 66 797 42 760

Teletjenester 19 122 16 222

Reiser og diett 31 636 25 644

Markedsføring 17 071 12 186

Tap på krav (2 274) 275

Annet 36 764 32 619

Sum andre driftskostnader 430 227 385 726

REVISOR
Godtgjørelse til Deloitte AS og tilknyttede selskaper 2016 2015

Beløp i tusen kroner Deloitte Andre Deloitte Andre

Lovpålagt revisjon 2 342 498            2 717                 192 

Skatterådgiving 407 0                696 0 

Andre attestasjonstjenester 83 0               219 0 

Annen rådgivning 359 58                312                 494 

Beløpene ovenfor er uten merverdiavgift. Annen rådgivning utenfor revisjon omfatter bistand knyttet til finansiell due diligence og skat-
terådgivning inkluderer rådgivning knyttet til ansatte lokalisert i utlandet.
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Beløp i tusen kroner 2016 2015

Lønns- og personalkostnader 2 246 1 296

Ført direkte mot egenkapital (før skatt) 1) 8 159 2 453

Total rabatt 10 405 3 749

1) Det beløpet som er innregnet direkte mot egenkapitalen som en rabatt kan avvike fra det beløpet som er innregnet i oppstillingen av 
egenkapital før skatt, dersom utbetalingene til å erverve egne aksjer avviker fra markedspris for aksjene som brukes som grunnlag for 
beregning av rabatt.

Det er ingen gjenværende ikke innregnede kostnader relatert til de solgte aksjene. 

Beløp i tusen kroner 2016 2015

LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER

Lønn 1 511 490 1 274 523

Arbeidsgiveravgift 221 554 187 726

Pensjonskostnader (se note 11) 4 733 100 307

Andre ytelser 103 830 86 683

Sum lønns- og personalkostnad 1 841 605 1 649 240

Antall sysselsatte årsverk gjennom året 1)                 2 144 1 814

Antall ansatte per 31.12. 2) 2 344 2 147

1) Antall heltidsansatte er beregnet som totalt antall arbeidstimer (inkludert overtid og betalt sykefravær) delt på normal arbeidstid per fulltidsansatt for 
perioden.
2) Antall ansatte per 31. desember 2015 er økt med 37 sammenlignet rapportert antall i årsregnskapet for 2015 som følge av endring i definisjonen.

Antall heltidsansatte i løpet av året inkluderer ansatte i Akvator fra 1. juni 2016 og LINK arkitektur fra 1. september 2015. aarhus arkitekterne A/S ble kjøpt i 

desember 2016, og selskapets ansatte inngår kun i antall ansatte per 31. desember 2016.

NOTE 8   LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM

I 2015 innførte Multiconsult ASA et aksjekjøpsprogram (AKP) for 
ansatte i konsernet. Gjennom AKP får ansatte tilbud om aksjer i sel-
skapet med en rabatt på 20%. Aksjer kjøpt gjennom programmet er 
underlagt en bindingstid på to år. I 2016 foregikk programmet fra 
midten til slutten av november. 34% (40% for morselskapet) av de 
ansatte som tilfredsstilte kriteriene for å delta i programmet, teg-
net seg for aksjer. Totalt kjøpte de ansatte 481 090 aksjer (458 200 
aksjer for morselskapet). Den totale salgssummen var 40.330 tusen 
norske kroner (38.411 tusen kroner for morselskapet). 19.211 tusen 

kroner ble betalt i kontanter og resterende 21.119 tusen som lån 
gitt til de ansatte, maksimum 3/5 G, 55.545 kroner per ansatt. Den 
utestående saldoen på utlån per 31.12.2016 var 19.359 tusen kroner 
(18 371 tusen kroner for morselskapet). Lånene er rentefrie, og skal 
nedbetales over 12 måneder som fradrag i lønn.

Rabatten blir delvis innregnet som en kostnad for konsernet, og del-
vis innregnet direkte mot egenkapitalen, se vesentlige regnskaps-
prinsipper for ytterligere informasjon:

AKSJEKJØPSPROGRAMMET OG LÅN TIL ANSATTE

1.1 Generelle retningslinjer
Godtgjørelse til konsernledelsen skal reflektere ansvarsområder til 
administrerende direktør og andre medlemmer av konsernledelsen 
i Multiconsult , med hensyn til kompleksiteten av selskapet, vekst og 
bærekraft. Selskapets godtgjørelse strategi er å tilby konkurranse-
dyktige betingelser, men ikke til å være lønnsledende.

Som grunnlag for fastsettelse av godtgjørelse til konsernledelsen, 
ble det gjennomført en sammenligningsstudie i 2015. En ny sam-
menligningsstudie vil bli gjennomført i 2017 for å vurdere verdien av 
den respektive leders ansvar og kompleksiteten av jobbinnholdet. 
Siden størstedelen av konsernets virksomhet er i Norge, vil referan-
sen være til det norske markedet.

Samlet godtgjørelse til administrerende direktør og andre medlem-
mer av konsernledelsen er sammensatt av en grunnlønn, frynsego-
der, bonus, aksjeprogram for ansatte, pensjons- og forsikringsord-
ninger.

Bonusprogrammet for 2016 hadde en ramme for bonusutdeling lik 
fire måneders grunnlønn til administrerende direktør, og to måne-
der for de øvrige medlemmene av konsernledelsen basert på mål for 
økonomiske marginer og relevante KPIer.

1.2 Pensjonsordninger
I løpet av 2016 hadde Multiconsult ASA en ytelsesbasert pen-
sjonsordning og en innskuddsbasert ordning. Den ytelsesbaserte 
pensjonsordningen ble lukket for nye medlemmer i 2006, og ble 
avsluttet per 31.12.2016. Medlemmene av den ytelsesbaserte pen-
sjonsordningen blir delvis kompensert for fremtidig forventet for-
skjell i fordelen mellom ytelsesplanen og innskuddsplanen ved et 
tillegg til månedslønn. Konsernledelsesmedlemmene Grethe Bergly, 
Lars Opsahl and Ola Dalen ble kompensert på lik linje som de andre 
medlemmene i ytelsesordningen.

Styret besluttet å endre pensjonsordningen for administrerende di-
rektør for lønn over 12G, fra en ekstra kontantutbetaling, til å inngå i 
fast lønn fra 1. januar 2016.

Konsernledelsen er inkludert i forsikringsprogrammet som andre 
ansatte i Multiconsult ASA, med unntak av administrerende direktør 
i LINK som er inkludert i LINK sitt forsikringsprogram. 

1.3 Retningslinjer for godtgjørelse som er knyttet til selskapets 
aksje
Styret har besluttet å implementere en aksjebasert bonusordning 
for konsernledelsen, gjeldende for bonus opptjent i 2016. 75 % av 
bonusen vil bli utbetalt i kontanter og 25 % i aksjer med 30 % rabatt 
og tre-års bindingstid. Samlet opptjent bonus i 2016 for konsern-
ledelsen er 997 tusen norske kroner (ekskludert verdier av rabat-
ten og feriepenger). Konsernledelsen har også en opsjon på å kjøpe 
ytterligere aksjer med 30 % rabatt for et beløp tilsvarende 25 % av 
oppnådd bonus. Disse aksjene kan betales kontant eller ved lån fra 
Multiconsult ASA. Medlemmer av konsernledelsen deltar i selska-
pets generelle aksjeprogram for ansatte, der de blir tilbudt å kjøpe 
aksjer til en rabatt på 20 % med en to-års bindingstid.

2. Policy for godtgjørelse i regnskapsåret
Godtgjørelsespolitikken i 2016 er basert på prinsippene beskrevet i 
punkt 1 ovenfor.

3. Godtgjørelse til konsernledelsen
Samlet godtgjørelse til konsernledelsen er vist i tabellene nedenfor.

Administrerende direktør har en avtale som, dersom han må gå av, 
gir ham rett (med mindre han har vist grov uaktsomhet i forhold til 
sine plikter i henhold til loven) til å motta lønn inntil han går inn i 
en ny stilling, i maksimalt 12 måneder. Det er ingen andre avtaler 
om særskilt vederlag ved fratredelse, opphør eller endring av anset-
telsesforholdet eller posisjon for andre ledende ansatte eller styre-
medlemmer.

GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
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Amounts in NOK
Grunn-

lønn 1)

Utbetalt 

lønn 2)

Utbetalt 

andre 

fordeler 2)

Opptjent 

bonus 4)

Utbetalt 

bonus 5) Pensjon 6) Aksjer 7) Lån 8)

Administrerende direktør  
Christian Nørgaard Madsen 3)

3 150 000 3 213 764 142 933 372 750 778 050 77 724 48 158 50 916

Øvrige medlemmer av 
konsernledelsen 

Grethe Bergly 1 639 000 1 591 878 130 604 96 974 112 736 274 365 22 659 50 916

Torbjørn Blom-Hagen 10) 1 624 000 1 509 252 150 517 81 200 266 000 75 180 0 0

Ola Dalen 1 417 000 1 364 223 108 360 83 839 95 885 281 017 50 000 0

Anne Harris 1 720 000 1 712 833 39 461 101 767 112 471 77 652 8 759 50 916

Øyvind Holtedahl 1 576 000 1 580 668 153 351 55 948 93 951 76 520 6 572 50 916

Lars Opsahl 1 509 000 1 492 068 144 215 89 283 97 274 247 845 56 720 50 916

Elisabeth M. Stene 1 464 000 1 456 425 76 212 86 620 98 867 80 260 8 492 39 002

Leif Øie 9) 1 750 000 527 772 13 755 28 875 0 40 733 1 104 55 545

Total 15 849 000 14 448 882 959 408 997 256 1 655 234 1 231 296 202 464 349 127

1) Årslønn per 31.12. eller per den dato vedkommende har forlatt konsernledelsen.
2) Lønn er beløp utbetalt i løpet av året, inklusive feriepenger. Andre fordeler inkluderer all annen kontant og ikke-kontantfordeler mottatt i løpet av 
året og omfatter skattepliktige deler av; forsikringspremier; rabatt på kjøpte aksjer; firmabil; bilgodtgjørelse; diettutgifter; kompensasjon for arbeid i 
utlandet; og telekommunikasjon.
3) Pensjonskompensasjonen til administrerende direktør for lønn over 12 G er fra 1.1.2016 inkludert i grunnlønnen.
4) Opptjent bonus er beløpet opptjent i året som er presentert (ekskludert feriepenger), og betales normalt det påfølgende året. 
5) Utbetalt bonus er opptjent bonus (ekskludert feriepenger) i året forut året som er presentert her. 
6) Pensjon: Grethe Bergly, Ola Dalen og Lars Opsahl var medlemmer av den ytelsesbaserte ordningen. De øvrige medlemmene av konsernledelsen er 
inkludert i den innskuddsbaserte ordningen.
7) Aksjer eiet av medlemmer av konsernledelsen med nærstående parter.
8) Kortsiktige lån til kjøp av aksjer gjennom selskapets aksjekjøpsprogram, på lik linje med øvrige ansatte i selskapet.
9) Ansatt i LINK arkitektur AS siden 1.1.2016. Fradrag for feriepenger for 5 uker i 2016. Medlem av konsernledelsen fra 1.9.2016. Øie vil fra 1.1.2017 være 
tilsluttet pensjonsordningen i Multiconsult ASA på linje med andre medlemmer av konsernledelsen.
10) Torbjørn Blom-Hagen trakk seg fra Multiconsult 31.12.2016. I henhold til avtale om sluttvederlag mellom Blom-Hagen og Multiconsult, har Blom-Ha-
gen rett til å beholde grunnlønn og firmabil til 30.06.2017 og grunnlønn deretter til 31.12.2017. Beløpet er ikke inkludert i tabellen ovenfor.

GODTGJØRELSE TIL KONSERNLEDELSEN 2016

Per 31.12.2016

Beløp i tusen kro ner
Grunn-

lønn 1)

Utbetalt 

lønn 2)

Utbetalt 

andre 

forde-

ler 2)

Kompen-

sasjon 

pensjon 3)

Opptjent 

bonus 4)

Utbetalt 

bonus 5)

Pensjon 
6) Aksjer 7) Lån 8)

Administrerende direktør  
Christian Nørgaard Madsen 

2 667 600 2 774 996 125 240 269 028 778 050 514 759 76 134 46 554 16 128

Øvrige medlemmer av 
konsernledelsen 

Grethe Bergly 1 560 000 1 541 665 53 399 0 112 736 114 427 267 910 22 659 36 311

Torbjørn Blom-Hagen 9) 1 600 000 400 000 16 411 0 266 000 0 18 429 0 0

Ola Dalen 1 382 022 1 439 808 50 756 0 95 885 110 452 155 210 50 000 0

Anne Harris 10) 1 621 080 1 528 406 11 687 0 112 471 147 031 75 799 8 759 36 311

Øyvind Holtedahl 1 539 000 1 587 060 101 037 0 93 951 114 427 74 966 6 572 21 789

Lars Opsahl 1 430 000 1 406 288 84 731 0 97 274 114 594 224 168 56 720 36 311

Elisabeth M. Stene 1 425 000 1 438 590 27 414 0 98 867 112 177 78 549 8 492 0

Total 13 224 702 12 116 813 470 674 269 028 1 655 234 1 227 867 971 165 199 756 146 849

1) Årslønn per 31.12. eller per den dato vedkommende har forlatt konsernledelsen.
2) Lønn er beløp utbetalt i løpet av året, inklusive feriepenger. Andre fordeler inkluderer all annen kontant og ikke-kontantfordeler mottatt i løpet av 
året og omfatter skattepliktige deler av; forsikringspremier; rabatt på kjøpte aksjer; firmabil; bilgodtgjørelse; diettutgifter; kompensasjon for arbeid i 
utlandet; og telekommunikasjon.
3) Pensjonskompensasjonen til administrerende direktør for lønn over 12 G er en tilleggsytelse som ble utbetalt i kontanter, og er fra 1.1.2016 inklu-
dert i grunnlønnen.
4) Opptjent bonus er beløpet opptjent i året som er presentert (ekskludert feriepenger), og betales normalt det påfølgende året. 
5) Utbetalt bonus er opptjent bonus (ekskludert feriepenger) i året forut året som er presentert her. For 2014 avstod CEO fra fire måneders bonuspo-
tensiale og avtalte med styret maksimum to måneders potensiale. For Christian N Madsen og Anne Harris inkluderer det en ekstraordinær bonus for 
suksessfull IPO, med henholdsvis NOK 150.000 og NOK 100.000.
6) Pensjon: Grethe Bergly, Ola Dalen og Lars Opsahl var medlemmer av den ytelsesbaserte ordningen. De øvrige medlemmene av konsernledelsen er 
inkludert i den innskuddsbaserte ordningen.
7) Aksjer eiet av medlemmer av konsernledelsen med nærstående parter.
8) Kortsiktige lån til kjøp av aksjer gjennom selskapets aksjekjøpsprogram, på lik linje med øvrige ansatte i selskapet.
9) T. Blom-Hagen ble ansatt og medlem av konsernledelsen fra 1.10.2015.
10) Anne Harris ble ansatt og medlem av konsernledelsen fra 1.9.2015 1.1.2016. Feriepenger er beregnet for fire uker i 2014, men fradrag for feriepen-
ger er for 5 uker i 2015. 
 

GODTGJØRELSE TIL KONSERNLEDELSEN 2015

Per 31.12.2015
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Per 31 desember 2015

Amounts in NOK Rolle Utbetalt 2) Lån til aksjekjøp Aksjer 3)

Steinar Mejlænder-Larsen 4) Styrets leder, valgt av aksjonærene 700 000 0 6 410

Nigel Wilson Styrets nestleder, valgt av aksjonærene 133 000 0 6 410

Arne Fosen Valgt av aksjonærene 133 000  0 3 205

Line Karin Haugen Valgt av aksjonærene 133 000  0 3 846

Freddy Holstad Valgt av ansatte 40 000 21 789 24 872

Elisabeth Lokshall 5) Valgt av ansatte 0  0 100

Kari Medby Loland Valgt av ansatte 40 000  0 134

Vibeke Strømme Valgt av aksjonærene 133 000  0 2 564

Totalt 1 312 000 21 789 47 541

1) Styremedlemmer etter generalforsamlingen i 2015.     
2) Totale honorarer til styret betalt I 2016 var NOK 1.440.000, inkludert for medlemmer som gikk ut av styret i 2015. Av administrative årsaker ble sty-
rehonorar til Nigel Wilson betalt i april 2016 i stedet for desember 2015.
3) Aksjer eid av styremedlemmer, inkludert aksjer eid av nærstående parter. 
4) Ordinært styrehonorar var NOK 400.000. I tillegg ble det betalt NOK 300.000 i kompensasjon for arbeid relatert til eierprosesser opp til IPOen.
5) Elisabeth Lokshall ble valgt som styremedlem på generalforsamlingen i 2015. Første utbetaling av honorarer skjedde i mai 2016. 
6) for ansattevalgte styremedlemmer er det inkludert bare honorarer for å være medlem av styret og styrekomiteer. Avlønning som ansatt i selskapet er 
således ikke inkludert. 

REGODTGJØRELSE UTBETALT TIL STYRET I 2015 1)

Beløp i tusen kroner Rolle Utbetalt 2) Lån 3) Aksjer 4) 

Steinar Mejlænder-Larsen 5) Styrets leder, valgt av aksjonærene 474 000 0 8 004

Nigel Wilson 6) Styrets nestleder, valgt av aksjonærene 380 000 0 6 410

Arne Fosen Valgt av aksjonærene 207 000 0 3 205

Line Karin Haugen 7) Valgt av aksjonærene 240 333 0 3 846

Freddy Holstad Valgt av ansatte 68 000 0 24 872

Elisabeth Lokshall Valgt av ansatte 68 000 0 100

Kari Medby Loland Valgt av ansatte 68 000 0 134

Vibeke Strømme 8) Valgt av aksjonærene 227 000 0 2 564

Ivar Eng Varamedlem 20 000 50 916 1 594

Nils Erik Forsen Varamedlem 25 000 50 916 54 760

Tove Helene Malvik Varamedlem 20 000 0 0

Johan H. Bertnes Varamedlem 25 000 0 50 000

Eli Grøttheim Varamedlem 35 000 0 40 000

Sum  1 857 333 101 832 195 489

1) Styremedlemmer etter generalforsamlingen i 2016.     
2) Totale honorarer til styret betalt I 2016 var NOK 1.857.333, inkludert for medlemmer som gikk ut av styret i 2016. 
3) Kortsiktige lån for kjøp av aksjer gjennom aksjekjøpsprogrammet for ansatte, på samme vilkår som øvrige ansatte i selskakapet.  
4) Aksjer eid av styremedlemmer, inkludert aksjer eid av nærstående parter. 
5) Inkluderer NOK 26.667 som medlem av kompensasjonskomite og NOK 33.333 som medlem av revisjonsutvalg.
6) Inkluderer NOK 133.000 fra 2015 betalt i 2016 og NOK 40.000 som medlem av revisjonsutvalg.
7) Inkluderer NOK 33. 333 som medlem av revisjonsutvalg.
8) Inkluderer NOK 20.000 som medlem av kompensasjonskomite.

GODTGJØRELSE UTBETALT TIL STYRET I 2016 1)

4. Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til styret består av betaling av styrehonorar for de møter der de fysisk delta. Styret har ingen opsjonsordninger eller aksjeba-
sert avlønning. Kun ansatte valgte medlemmer av styret har lån i selskapet, og er en del av selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte.

Styrehonoraret bestemmes av medlemmenes posisjon. Styrehonoraret betales etterskuddsvis, for medlemmer valgt av aksjonærene to 
ganger i året, og for ansatte valgte styremedlemmer en gang i året. For perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær general-
forsamling i 2017, fastsettes styrehonoraret av generalforsamlingen i 2017.

Totalt styrehonorar og honorar betalt til de enkelte styremedlemmene er vist i tabellene nedenfor.

Per 31 desember 2016
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NOTE 9    FINANSPOSTER

Beløp i tusen kroner 2016 2015

INANSINNTEKTER

Andre renteinntekter 2 357 6 933

Andre finansinntekter 1 724 1 949

Finansinntekter 4 082 8 882

FINANSKOSTNADER

Andre rentekostnader 1 485 513

Renter på netto pensjonsforpliktelser (se note 11) 4 398 4 857

Andre finanskostnader 4 103 1 679

Finanskostnader 9 986 7 049

Netto finansposter (5 905) 1 832

NOTE 10    SKATT

Beløp i tusen kroner 2016 2015

Betalbar skatt 39 292 55 753

Netto kildeskatt etter kredittfradrag 3 248 1 220

Regulering av tidligere års skatter (489) (1 133)

Endring i utsatt skatt 31 354 (6 193)

Virkning av endring i skatteregler 558 (1 892)

Skattekostnad ordinært resultat               73 964                47 755 

INNTEKTSSKATT
Årets skattekostnad fremkommer slik:

Beløp i tusen kroner (unntatt prosent) 2015 2016

Ordinært resultat før skatt 287 732 197 864

Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats i Norge (25% i 2016, 27% i 2015) 71 933 53 423

Skatteeffekten av følgende poster:

Ikke fradragsberettigede kostnader 1 209 1 435

Ikke skattepliktige inntekter (545) (367)

Resultatandel tilknyttede selskaper (801) (5 655)

Ikke innregnet / reversering av tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel (363) 597

Virkning av endringer i skatteregler og -satser 558 (1 892)

For mye avsatt tidligere år (1 133)

Netto kildeskatt etter kredittfradrag 3 248 1 220

Andre poster (inkludert effekten av forskjell mellom norske og utenlandske skattesatser) (785) 125

Skattekostnad 73 964 47 754

Effektiv skattesats 25.7 % 24.1 %

AVSTEMMING FRA NOMINELL TIL FAKTISK SKATTESATS:
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Beløp i tusen kroner 2015 2016

Anleggsmidler 5 428 5 888

Omløpsmidler 1 519 6

Gjeld og forpliktelser (1 241) 17 492

Pensjonsforpliktelser 1 406 40 485

Underskudd til fremføring 8 942 5 515

Ikke balanseført utsatt skattefordel (2 025) (2 665)

Utsatt skattefordel/forpliktelse (-) i balansen 14 029 66 722

Utsatt skattefordel er innregnet basert på forventet fremtidig skattemessig overskudd.
Utsatt skattefordel i Multiconsult UK og LINK Aps er ikke innregnet.

SPESIFIKASJON AV SKATTEEFFEKTEN AV MIDLERTIDIGE FORSKJELLER

Beløp i tusen kroner 2016 2015

Utsatt skattefordel 1. januar 66 722 82 109

Endring i utsatt skatt innregnet i resultatregnskapet (31 354) 6 193

Utsatt skatt som følge av oppkjøp (10 072) 3 462

Effekter av endringer i skattesats i resultatregnskapet (558) 1 892

Utsatt skatt inkludert i totalresultatet 1) (9 471) (29 695)

Reklassifisering 2) 0 2 135

Valuta (1 237) 627

Utsatt skattefordel i balansen (netto) per 31. desember 14 029 66 722

1) Endring i utsatt skatt innregnet i andre resultatposter er skatt på ny måling av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser. Beløpet i 2015 inkluderer effekten av 
endringen i skattesats fra 27 % til 25 % i Norge fra 2016 på den akkumulerte pensjonsforpliktelsen innregnet via andre resultatposter, som også inkluderer 
beløp som ble innregnet ved overgangen til IFRS. Akkumulert pensjonsforpliktelse innregnet via andre resultatposter var større enn den midlertidige forskjel-
len på ytelsesbaserte pensjonsordninger i balansen per 31.12.2015. Forskjellen reduserte endring i utsatt skattefordel innregnet i resultatregnskapet.
    
Skattesatsen i Norge er endret fra 25 % til 24 % med virkning fra 1. januar 2017. Utsatt skatt i balansen per 31. desember 2016 er beregnet basert på 24 %. 
Da selskapet i 2016 besluttet å avslutte og gjøre opp ytelsesordningen i Norge i Multiconsult ASA, er det ingen gjenværende netto pensjonsforpliktelse av 
betydning eller midlertidig forskjell per 31. desember 2016 knyttet til denne planen. Derfor er det ingen gjenværende utsatt skattefordel i balansen knyttet til 
denne planen. Selskapet har vurdert at det i en slik situasjon, bør ingen effekt innregnes i resultatet eller andre resultatposter for endring i skattesatsen på 
den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen.

2) Reklassifisering i 2015, se note 4.

AVSTEMMING AV UTSATT SKATTEFORDEL I BALANSEN

Beløp i tusen kroner 2016 2015

Kostnadsført betalbar skatt (39 292) (55 753)

Forskuddsbetalte skatter 6 176 2 919

Betalbar skatt ved oppkjøp 0 (4 180)

Skatt på aksjekjøpsprogrammet for ansatte innregnet i egenkapitalen 1 953 1 011

SkatteFUNN 1 709 1 326

Balanseført betalbar skatt (29 454) (54 676)

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

AVSTEMMING AV BETALBAR SKATT I BALANSEN

Beløp i tusen kroner Brutto Skatt Netto

31. desember 2013 (215 783) 58 261 (157 521)

Endring 2014 (177 749) 47 992 (129 757)

31. desember 2014 (393 531) 106 253 (287 278)

Endring 2015 87 298 (29 695) 57 603

31. desember 2015 (306 233) 76 558 (229 676)

Endring 2016 37 923 (9 471) 28 452

31. desember 2016 (268 310) 67 087 (201 224)

Det er innregnet skattefordeler knyttet til aksjekjøpsprogrammet for ansatte mot egenkapitalen med 1.011 tusen kroner i 2015 og 1.953 tusen kroner i 2016, 

totalt 2.964 tusen kroner

NY MÅLING PENSJONER (PENSJONSFORPLIKTELSEN) OG TILHØRENDE SKATTEEFFEKT 
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NOTE 11    PENSJONER

Konsernets norske selskaper har etablert pensjonsordninger som 
oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Morsel-
skapet Multiconsult ASA hadde to tjenestepensjonsordninger opp til 
slutten av 2016, en innskuddsbasert og en ytelsesbasert. Dattersel-
skapene i og utenfor Norge har innskuddsordninger, med unntak av 
en ytelsesplan i LINK Arkitektur AS.

Multiconsult ASA sin ytelsespensjonsordning ble lukket i for nye 
medlemmer i 2006, fripoliseopptjening på risikoytelser ble avviklet 
30.6.2013, og ordningen ble endelig avviklet i 2016 (utbetaling i 
2017). Alle morselskapets ansatte er inkludert i innskuddsordningen 
etter dette. 281 ansatte var inkludert i ytelsesordningen ved avvik-
lingen. Gevinst ved avviklingen reduserte pensjonskostnadene med 
107,3 millioner kroner på slutten av 2016. 

Det var 1.519 aktive medlemmer og 27 pensjonister i innskuddsord-
ningen ved utgangen av 2016 (2015: 1.370 og 18), ikke medregnet 
de som vil bli overført fra ytelsesordningen. Årlige innskudd i planen 
har vært 5 % for innskuddsgrunnlag mellom 1G og 6G, og 8 % av inn-
skuddsgrunnlaget mellom 6G og 12G (1 G var 92.576 kroner per 31. 
desember 2016). 

Fra 1. januar 2017 er årlige innskudd i planen for Multiconsult ASA 
5,55 % for innskuddsgrunnlag mellom 1G og 7,1G, og 17,5 % av inn-
skuddsgrunnlaget mellom 7,1G og 12G. Kostnaden for premiene 
til innskuddsordningen for 2016 var 62.536 tusen kroner (2015: 
55.709 tusen kroner), inkludert arbeidsgiveravgift. 

Selskapet har i tillegg to individuelle ytelsesordninger som finansi-
eres over selskapets drift (driftspensjon), med innregnet forpliktelse 
på 6.386 tusen kroner ved utgangen av 2016 (2015: 7.562 tusen 
kroner). 

LINK arkitektur AS ble kjøpt i september 2015. Morselskapet LINK 
arkitektur AS har en ytelsesbasert pensjonsordning som er lukket, 
med 4 aktive medlemmer og 6 pensjonister per 31. desember 2016. 
Andre planer i LINK arkitektur konsernet er planer som regnskaps-
ført som innskuddsplaner. Dette inkluderer en flerforetaksordning i 
LINK arkitektur AB (ITP 2 plan), som er en ytelsesplan.

For 86 ansatte (2015: 86) i Sverige er ytelsesbaserte pensjons-
forpliktelser for alders- og familie pensjoner sikret I en ITP 2 plan 
gjennom forsikring med Alecta. Konsernet har ikke hatt tilgang til 
informasjon for å rapportere sin forholdsmessige andel av planens 
forpliktelser, pensjonsmidler og kostnader, og planen er derfor inn-
regnet som en innskuddsordning. Det forventede bidrag til planen 
(premie) i 2017 er 5.300 tusen kroner. Premien beregnes individuelt 
og er avhengig av ulike faktorer, inkludert lønn, tidligere opptjent 
pensjon og forventet gjenværende opptjeningstid. Konsernets an-
del av de samlede bidrag til planen utgjorde 0,04 prosent i 2016 
(2015: 0,03 prosent). Den kollektive finansieringsgraden er mar-
kedsverdien av Alectas eiendeler i prosent av forsikringsmessige 
forpliktelser beregnet etter Alectas forsikringstekniske metoder og 
forutsetninger, som ikke er i samsvar med IAS 19. Den kollektive fi-
nansieringsgraden kan normalt variere mellom 125 og 155 prosent. 
Dersom dette forholdet er under 125 prosent eller større enn 155 
prosent, skal det iverksettes tiltak for at nivået skal returnere til det 
normale området. Ved lav finansieringsgrad kan tiltak være å heve 
premien for nye og eksisterende kontrakter. Ved høy finansierings-
grad kan tiltak være å redusere premiene. På slutten av 201 var fi-
nansieringsgraden 148 prosent (2015: 153 prosent).

Arbeidsgiveravgift er beregnet på grunnlag av pensjonsplanenes 
netto finansiering og inkluderes i brutto pensjonsforpliktelse. Pen-
sjonskostnader inkluderer tilhørende arbeidsgiveravgift

Beløp i tusen kroner  2015

Pensjonskostnad alderspensjon ytelsesordningen (se nedenfor) (72 119) 40 967

Innregnet som finanskostnad (note 9) (4 398) (4 857)

Pensjonskostnad innskuddspensjon inkl. risikopremie innskuddsordning 81 250 64 197

Pensjonskostnad i resultat før skatt (note 8) 4 733 100 307

Effekt av ny måling av netto pensjonsforpliktelse (37 923) (87 298)

Pensjonskostnad i totalresultatet (33 190) 13 009

LINK arkitektur AS ble kjøpt i september 2015, og pensjonskostnader for LINK konsernet er inkludert i resultat før skatt i 2016 med 17.493 tusen kroner og 5.703 
tusen kroner i 2015, hovedsakelig knyttet til innskuddsbaserte pensjonsordninger.      

ENDRING I TOTALRESULTATET I PERIODEN

PENSJONSKOSTNAD YTELSESORDNINGEN

Beløp i tusen kroner 2016 2015

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 26 890 31 830

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 23 873 21 065

Renteinntekt på pensjonsmidler (19 348) (16 208)

Gevinst ved oppgjør 1) (94 044) 0

Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift (62 630) 36 687

Periodisert arbeidsgiveravgift (9 489) 4 280

Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift (72 119) 40 967

 1) Netto gevinst ved oppgjør inkludert arbeidsgiveravgift er 107.317 tusen kroner.      

EFFEKT AV NY MÅLING AV NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE YTELSESORDNING

Beløp i tusen kroner 2016 2015

Effekt av endring i diskonteringsrente 16 365 (71 884)

Effekt av endring i andre aktuarielle forutsetninger for pensjonsforpliktelsen (14 955) (12 233)

Effekt av endring i aktuarielle forutsetninger for planmidlene (39 333) (3 180)

Sum effekt av ny måling av netto pensjonsforpliktelse (37 923) (87 298)

BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE YTELSEORDNINGEN (INKL. ARBEIDSGIVERAVGIFT)

Beløp i tusen kroner 2016 2015

Brutto pensjonsforpliktelse ved periodens begynnelse 894 792 925 336

Pensjonsforpliktelser fra oppkjøp 0 15 175

Kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening 30 525 36 110

Rentekostnad 23 873 21 065

Oppgjør (902 852) 0

Arbeidsgiveravgift av premier innbetalt til ordningene (5 300) (525)

Ordinære betalinger fra ordningene (21 134) (18 252)

Endret måling av brutto pensjonsforpliktelse 1 410 (84 117)

Brutto pensjonsforpliktelse ved periodens slutt 21 314 894 792
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PENSJONSMIDLER YTELSESORDNINGEN

Beløp i tusen kroner 2016 2015

Pensjonsmidler ved periodens begynnelse 894 792 925 336

Pensjonsmidler fra oppkjøp 0 15 175

Renteinntekt 30 525 36 110

Oppgjør 23 873 21 065

Premier innbetalt til ordningene (inkludert arbeidsgiveravgift) (902 852) 0

Arbeidsgiveravgift av premier innbetalt til ordningene (5 300) (525)

Ordinære betalinger fra ordningene (21 134) (18 252)

Endret måling av pensjonsmidler 1 410 (84 117)

Pensjonsmidler ved periodens slutt 21 314 894 792

Beløp i tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

Beregnede pensjonsforpliktelser (inkl. arb.g.avg.) (21 314) (894 792)

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 15 455 733 448

Pensjonsforpliktelse i regnskapet (5 859) (161 344)

Gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31. desember 2016 er to individuelle udekkede avtaler i Multiconsult ASA og en 
dekket ordning i LINK arkitektur AS.

FINANSIELL STATUS YTELSESORDNINGEN

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 2.60 % 2.70 % 2.30 %

Diskonteringsrente 2.60 % 2.70 % 2.30 %

Forventet lønnsregulering 2.00 % 2.00 % 2.25 %

Forventet G-regulering 2.25 % 2.25 % 2.50 %

Forventet pensjonsregulering 0% - 0.70% 0.70 % 0.70 %

Demografiske forutsetninger:
uføretariff 
dødelighetstabell 

IR02 / KU
K2013BE

IR02 / KU
K2013BE

KU
K2013BE

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER BENYTTET I OVENSTÅENDE BEREGNINGER KNYTTET TIL YTELSESORDNINGEN

Da selskapet besluttet oppgjør av ytelsesordningen i 2016 ble netto pensjonsforpliktelse målt på nytt med forutsetninger og data per 31. 
desember 2016. Gevinsten ved ny måling innregnet som en del av andre resultatposter knyttet til denne planen var 37,7 millioner kroner 
før skatt i 2016. Brutto pensjonsforpliktelse vil bli oppgjort i begynnelsen av 2017 ved bruk av allerede innbetalte pensjonspremier, og ingen 
ytterligere utbetalinger til ytelsesplan utover bokført verdi er forventet etter 31. desember 2016. 

På grunn av lave beløp gis ingen ytterligere beskrivelse ytelsesplanene per 31. desember 2016.

2016 Viktige hendelser og nøkkeltall Styrets årsberetning 2016 Årsregnskap 2016 Konsernledelse og styreÅrsregnskap 2016



68 69MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2016 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT  2016

Beløp i tusen kroner 2016 2015

Kundefordringer 467 449 441 563

Avsetning for tap (12 392) (14 115)

Sum kundefordringer 455 057 427 448

Arbeid under utførelse 270 345 192 781

Forskuddsbetalte kostnader 31 560 22 379

Andre 51 447 34 756

Sum andre kortsiktige fordringer 353 352 249 916

NOTE 12    KUNDEFORDRINGER OG ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Beløp i tusen kroner Programvare Goodwill

Anskaffelseskost 1. januar 2015
Tilgang 
Tilgang ved oppkjøp
Omregningsdifferanser

44 671
7 181 

0 
22 

151 675
0

101 596
0

Anskaffelseskost 31. desember 2015 51 874 253 271

Tilgang
Tilgang ved oppkjøp
Omregningsdifferanser
Avgang

5 788
225

(353)
8 

0
62 775

(129)
0

Anskaffelseskost 31. desember 2016 57 526 315 917

Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar 2015
Årets avskrivninger
Omregningsdifferanser

37 888
4 666

17

80 248
0
0

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember 2015 42 571 80 248

Amortisation for the year
Currency translation differences
Disposals

5 824
(207)

7

0
(58)

0

Accumulated amortisation and impairment 31 December 2016 48 180 80 191

Bokført verdi 1. januar 2015
Tilgang
Tilgang ved oppkjøp
Årets av- og nedskrivninger
Omregningsdifferanser

6 783
7 181

0
4 666

5

71 427
0

101 596
0
0

Bokført verdi 31. desember 2015  9 304 173 023

Tilgang
Tilgang ved oppkjøp
Årets av- og nedskrivninger
Omregningsdifferanser
Avgang

5 788
225

5 824
(146)

0

0
62 775

0
(72)

0

Bokført verdi 31. desember 2016 9 346 235 727

NOTE 13    IMMATERIELLE EIENDELER OG GOODWILL

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

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 2016 og 2015 er vist i tabellen under. Den bokførte 
verdien av disse kontantgenererende enhetene inkluderer varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og allokert goodwill.

2016 Viktige hendelser og nøkkeltall Styrets årsberetning 2016 Årsregnskap 2016 Konsernledelse og styreÅrsregnskap 2016



70 71MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2016 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT  2016

For de fleste kontantgenerende enhetene 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 uten å gjennomføre en de-
taljert nedskrivningstest.

Gjenvinnbart beløp er estimert basert på antatt bruksverdi, basert 
på neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer. Fremtidige kon-
tantstrømmer i verdifallstestene ved utgangen av 2016 er basert 
på styregodkjente budsjetter for 2017 og selskapets strategiplan for 
etterfølgende perioder. Vekst i prognoseperioden 2017 – 2021 er 
ikke høyere enn langsiktig forventet vekst i den økonomien der virk-
somheten drives. For vekst i terminalverdi utover prognoseperioden 
er lagt til grunn en moderat vekst på 1,0 %.

Reinvesteringer i varige driftsmidler er i analysene satt lik årlig av-
skrivning. Virksomheten er ikke investeringstung, og grunnlaget 
for å opprettholde kapasitet for fremtidig kontantstrøm ligger ho-
vedsakelig i investering i ansatte, noe som reflekteres i årlig prog-
nostisert kontantstrøm fra driften. EBIT er således benyttet som et 
estimat på kontantstrøm, justert for beregnet skatt og endringer i 
arbeidskapitalen.

Nøkkelforutsetninger er vurdert å være enhetenes evne til å levere 
som forventet i løpende kontrakter, vinne nye kontrakter og / eller 
oppnå utvidelse av eksisterende kontrakter, og å oppnå forven-
tet faktureringsgrad. Videre er det forutsatt at prisene som opp-
nås i kontraktene minst kompensere for økte kostnader, spesielt 

personalkostnader, og dermed oppnå en forventet EBIT margin. 
EBIT-marginen er basert på historisk oppnådd margin, men er jus-
tert for forventede fremtidige marginer i markedet. Størstedelen av 
goodwill er relatert til LINK arkitektur. I de siste årene har EBIT mar-
gin for LINK arkitektur vært lavere enn forventet, men det har vært 
en forbedring i siste del av 2016. I beregningene for LINK arkitektur 
har det vært brukt ulike scenarier for fremtidig EBIT margin, og i alle 
scenarier det er forventet en vekst i driftsinntektene i strategiplan-
perioden.

Diskonteringsrente i analysen er satt til 7,5 % etter skatt ut fra en 
beregning av gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Det er benyt-
tet samme diskonteringsrente for alle kontantgenererende enheter 
da eiendelsbeta er vurdert lik i alle segmenter selskapet opererer. 
Den eneste betydelige goodwill utenfor Norge er i Danmark etter 
oppkjøpet av aarhus arkitekterne i desember 2016, og i analysen per 
31. desember det ikke forutsettes noen landsspesifikke forskjeller.

Verdifallstestene har ikke medført behov nedskrivning av goodwill 
eller eiendom, anlegg og utstyr knyttet til noen av de kontantgene-
rerende enhetene. Ledelsen har vurdert at en mulig endring i for-
utsetningene ikke ville gi opphav til verdifall på 31 desember 2016.

Selskapets strategi har vært å fusjonere norske datterselskaper inn 
i morselskapet når det er praktisk mulig og hensiktsmessig. De fleste 
selskapene som er nevnt ovenfor eksisterer derfor ikke per 31. de-
sember 2016. Se note 15 til morselskapets regnskap for mer infor-
masjon om datterselskaper.

Beløp i tusen kroner

Selskap Oppkjøpsår Bokført verdi
Kontant-generende 

enhet 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

Multiconsult Stord AS 2013 11 000 MC Stord Øvrig Norge

Multiconsult Polska 2014 978 MC Polen Internasjonalt

Helge Lindeflaten AS 2014 2 600 MC Stord Øvrig Norge

LINK arkitektur AS 2015 103 731 LINK arkitektur LINK arkitektur

Bokført verdi 31. desember 
2015

 173 023   

Akvator AS 2016 21 108 Vest Øvrig Norge

aarhus arkitekterne A/S 2016 41 596 LINK arkitektur LINK arkitektur

Bokført verdi 31. desember 
2016

235 727

GOODWILL FORDELT PÅ VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER
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Beløp i tusen kroner

Bygn. og 
annen fast 

eiendom

Øvrige maskiner, 
anlegg, inventar 

og driftsløsøre
Investering i 
leide lokaler 

Sum varige 
driftsmidler

Anskaffelseskost 1. januar 2015
Tilgang
Tilgang ved oppkjøp
Omregningsdifferanser
Avgang

5 849
0
0

37
0

274 270
28 443

6 303
782

1 792

50 092
6 215

0
52

1 384

330 211
34 659

6 303
871

3 177

Anskaffelseskost 31. desember 2015 5 886 308 005 54 975 368 866

Tilgang
Tilgang ved oppkjøp
Omregningsdifferanser
Avgang

0
0

(48)
0

27 460
6 730

(1 551)
46 485

5 485
246
(76)

5 106

32 945
6 976

(1 675)
51 590

Anskaffelseskost 31. desember 2016 5 838 294 160 55 524 355 522

Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. jan. 2015
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Omregningsdifferanser
Avgang

3 855
161

0
25

0 

215 803
26 303

468
15

1 792

34 023
6 018

0
29

825

253 681
32 463

468
88

2 617

Akkumulerte av- og nedskrivninger  
31. desember 2015

4 040 240 797 39 246 284 084

Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Omregningsdifferanser
Avgang

160
0

(35)
0

30 336
0

(788)
45 959

6 884
0

(38)
5 106

37 381
0

(861)
51 065

Akkumulerte av- og nedskrivninger  
31. desember 2016

4 166 224 385 40 986 269 539

Bokført verdi 1. januar 2015
Tilgang
Tilgang ved oppkjøp
Årets av- og nedskrivninger
Omregningsdifferanser
Avgang

1 994
0
0

161
12

0

58 420
28 443

6 303
26 771

813
0

16 095
6 215

0
6 018

(3)
560

76 510
34 659

6 303
32 950

822
560

Bokført verdi 31. desember 2015 1 846 67 208 15 729 84 783

Tilgang
Tilgang ved oppkjøp
Årets av- og nedskrivninger
Omregningsdifferanser
Avgang

0
0

160
(13)

0

27 460
6 730

30 336
(762)

526

5 485
246

6 884
(38)

0

32 945
6 976

37 381
(814)

526

Bokført verdi 31. desember 2016 1 672 69 774 14 538 85 984

Økonomisk levetid 10 - 50 år 3 - 8 år Som tilsvarende 
eiendeler, maks 

leieperiodenAvskrivningsplan Lineær Lineær

Det har ikke vært vesentlige endringer i avskrivningstid, avskrivningsmetode og estimerte restverdier i 2016 eller 2015.

NOTE 14   VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE 15    KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER 

NOTE 16    TILKNYTTEDE SELSKAPER OG FELLESKONTROLLERTE ORDNINGER

Beløp i tusen kroner 2016 2015

Kontanter, bankinnskudd  86 629  145 868 

Bundne midler  89 362  87 086 

Sum kontanter og kontantekvivalenter 175 990 232 954

Bundne midler er i hovedsak de ansattes skattetrekksmidler, samt bundne midler i prosjekter i Multiconsult Polska på 14.725 tusen norske kroner (17.389 
tusen kroner per 31. desember 2015).

KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER ER I HOVEDSAK BANKINNSKUDD, PENGEMARKEDSFOND/RENTEFOND.

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

Beløp i tusen kroner FPS
Concorcio 
SAM SpA Newplan

Norplan 
Tanzania Norplan

LINK  
Arkitektur Totalt

Inngående balanse 1. januar 2015 1 014 32 813 1 992 707 37 646 42 204

Investeringer 0 0 0 0 0 0

Gevinst ved økning av virkelig verdi 1) 0 0 0 0 0 15 683 15 683

Utbytte utbetalt i 2015 0 0 0 0 0 (4 690) (4 690)

Andel årets resultat (63) 217 1 034 1 443 70 2 561 5 262

Avgang 0 0 0 0 (51 200) (51 200)

Utgående balanse 31. desember 2015 951 249 1 847 3 435 777 0 7 258

Investeringer 0 0 0 0 0 0

Utbytte utbetalt i 2016 0 0 0 (847) 0 0 (847)

Andel årets resultat 513 1 148 3 340 49 0 4 053

Utgående balanse 31. desember 2016 1 464 250 1 995 5 928 826 0 10 464

Oppdragssamarbeid - felleskontrollerte driftsordninger
Konsernet har for noen leveranseprosjekter inngått avtale om ar-
beidsfellesskap eller oppdragssamarbeid. Enkelte av disse er vur-
dert å være felleskontrollerte driftsordninger. Deltagerne har gått 
sammen for å levere et oppdrag, og utfører oppdraget i et (likever-
dig) 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 be-
talinger etc. Oppdragslederen kan bli assosiert 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 felleskontrollerte driftsordninger er Campus Ås og 
Kampflybasen, begge i Norge. Konsernet er oppdragsleder, og det er 
ingen fast deltakelsesandel. Ingen av disse er ansett som vesentlige 
for konsernet. Den største er Campus Ås, som utgjorde mindre enn 4 
prosent av konsernets totale inntekter i 2016 og 2015.
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Beløpene I tabellene over er udiskonterte. 

Se note 7 Andre driftskostnader for leiekostnader i 2016 og 2015. 

I de fleste avtalene blir årlig leie indeksregulert. Fremtidig indeksreguleringer er ikke inkludert i beløpene i tabellene. Flere avtaler inneholder 
opsjoner til forlengelse. Størstedelen av leieavtalene er i Norge, og i hovedsak inngått av Multiconsult ASA. Den nest største leietaker i kon-
sernet er LINK arkitektur AS.

Det er ikke pålagt noen vesentlige restriksjoner gjennom leieordninger på utdeling av utbytte, opptak av ytterligere gjeld, inngåelse av yt-
terligere leieavtaler eller annet.
    
Andre betydelige betalingsforpliktelser
I tillegg til minsteleie i tabellen per 31. desember 2016, har konsernet forpliktet til å betale utleier for andre tjenester knyttet til leieavtalene.

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. 

Per 31. desember 2016

Beløp i tusen kroner Kontorlokaler Driftsmidler Sum

Forfall innen 1 år 138 746 4 991 143 737

Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år 449 071 737 449 808

Forfall etter mer enn 5 år 459 170 0 459 170

Total 1 046 987 5 727 1 052 714

Per 31. desember 2015

Beløp i tusen kroner Kontorlokaler Driftsmidler Sum

Forfall innen 1 år 126 595 2 517 129 113

Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år 425 838 0 425 838

Forfall etter mer enn 5 år 543 468 0 543 468

Total 1 095 902 2 517 1 098 419

NOTE 17     LEIE OG ANDRE BETALINGSFORPLIKTELSER

Forpliktelser for operasjonell leasing av eiendeler er ikke innregnet i balansen. Fremtidige leiebetalinger (minsteleie under uoppsigelige 
operasjonelle leieavtaler, eksklusive kostnader for tjenester):

Tilsvarende beløp per 31. desember 2015, men inklusive kostnader for tjenester:

PROSJEKTANSVAR

Beløp i tusen kroner Prosjektansvar Annet Totalt

Netto avsetning 1. januar 2015 28 385 8 392 36 777

Tilgang
Reversering
Benyttet

9 005
(18 035)

(900)

1 095
0

(8 245)

10 100
(18 035)

(9 145)

Netto avsetning 31. desember 2015 1)              18 455 1 242 19 697

Tilgang
Reversering
Benyttet

                      4 250 
                  (10 316) 
                     (1 472) 

0
0

(1 242)

4 250
(10 316)

(2 714)

Netto avsetning 31. desember 2016 1)                     10 917                               0 10 917

1) 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.

NOTE 18     ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Beløp i tusen kroner 2014 2013

Skyldig lønn, feriepenger, bonus 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

Gjeld til underkonsulenter og utlegg er reklassifisert til leverandørgjeld.

Beløp i tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

Brutto avsetninger               33 527 41 297

Eiendeler for refusjon av avsetninger               22 610 21 600

Netto avsetninger               10 917               19 697 

NOTE 19     AVSETNING FOR FORPLIKTELSER, TVISTER OG BETINGEDE FORPLIKTELSER
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Konsernet har et betydelig omfang av oppdrag som fullføres i lø-
pet av et år. Normalt har selskapet inngått avtale om ansvarsbe-
grensning 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. Tids-
perioden fra melding av en sak og til endelig oppgjør foretas, kan 
strekke seg over flere år. 

Oppgjørets størrelse kan variere i betydelig grad. Avsetningen knyt-
tet til en skadesak vurderes til antatt kostnad, egenandeler og er-
statningsbeløp. Som følge av den iboende usikkerhet i både beløp 
og tidspunkt for oppgjør foretas det ingen neddiskontering til nå-
verdi.

Selskapets forsikringsdekning for prosjektansvar er i hovedsak ba-
sert på kollektiv avtale for rådgivende ingeniørfirma. Forsikringen er 
ansvarsdekning i standardavtaler for ingeniøroppdrag, med egen-
andel på 300 tusen kroner per sak og normalt maksimal dekning på 
inntil 150 G (om lag 13,9 millioner kroner per 31. desember 2016), 
unntatt hvis det påvises grov uaktsomhet. 

Konsernet har per 31. desember 2016 vurdert at forventede refu-
sjoner fra forsikringsselskapet knyttet til innregnede avsetninger for 

forpliktelser skal presenteres som en separat eiendel, i stedet for 
å redusere avsetningen i balansen som tidligere presentert. Dette 
har påvirket balansen ved å øke avsetninger (gjeld) og eiendeler, 
men nettobeløpet er uendret. Sammenlignbare tall er omarbeidet. 
Endringen hadde ingen effekt på resultatregnskapet. Refusjon fra 
forsikringsselskapet er direkte knyttet til sakene og tillegg, oppgjør 
og tilbakeføring er estimert og pådratt samtidig. Tabellen over viser 
derfor  endringer i avsetninger netto av eiendeler for refusjon av av-
setningene.

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 av-
setninger for forpliktelser og betingede forpliktelser som ikke er inn-
regnet da konsernet har vurdert at det ikke er sannsynlig (under 50 
%) at det må betale kompensasjon. 

I løpet av 2015 og 2016 har en rekke krav blitt avgjort uten at sel-
skapet er blitt holdt ansvarlig for feil eller skader. Selskapet har hatt 
en positiv utvikling med en redusert mengde krav. Dette bidro til 
reverseringer av tidligere innregnede avsetninger med positive re-
sultateffekter i 2015 og 2016. Det største enkeltstående krav per 31. 
desember 2015 var knyttet til Grønneviksøren, og ble avgjort med en 
reversering av tidligere innregnet avsetning på 6,6 millioner kroner 
i 2016. 

NOTE 20     GARANTIER

GARANTIFORPLIKTELSER - IKKE BALANSEFØRT

Beløp i tusen kroner 2016 2015

Bankgaranti - avgitte garantier overfor kunder 65 366 46 225

Bankgaranti - garantier for andre forpliktelser 35 093 33 783

Morselskapsgarantier  - overfor tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 3 600 3 600

Morselskapsgarantier  - overfor datterselskap 24 299 27 451

Annet 383 266

Sum garantier og andre sikkerhetsstillelser 128 741 111 324 

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

Antall aksjer Eierandel

Stiftelsen Multiconsult 4 957 628 18.9 %

Obos Bbl 1 774 534 6.8 %

Stenshagen Invest AS 1 431 521 5.5 %

Odin Norge 1 064 380 4.1 %

Swedbank Robur Småbolagsfond 1 000 000 3.8 %

Protector Forsikring ASA 844 042 3.2 %

Verdipapirfondet Alfred Berg Gamba 554 501 2.1 %

Verdipapirfondet Alfred Berg Norge 525 855 2.0 %

Holberg Norden Verdipapirfondet 502 310 1.9 %

Verdipapirfondet Pareto Invest 486 187 1.9 %

Glover Brian James 365 000 1.4 %

Norron Sicav - Target 281 998 1.1 %

Vj Invest As 277 476 1.1 %

Brekke Dan Evert 264 094 1.0 %

Andre 11 919 674 45.4 %

Totalt antall aksjer 26 249 200 100 %

Følgende aksjeeiere eide èn prosent eller mer av totale utstedte aksjer i Multiconsult AS per 31. desember 2016:

Pålydende er NOK 0,5 per aksje, etter at 1:10 splitt vedtatt av gene-
ralforsamlingen 16. april 2015. Antall egne aksjer ved utgangen av 
2016 var 1.998 (2015: 18.067 aksjer). I løpet av 2016 kjøpte selska-
pet 480.330 egne aksjer (se note 22 nærstående parter) og solgt 
496.399 aksjer til ansatte. Alle aksjene som inngår i morselskapets 
aksjekapital tilhører samme aksjeklasse med like rettigheter.

Selskapets vedtekter fastsetter at ingen aksjonær, herunder ved-
kommendes nærstående, kan stemme for mer enn 25 prosent av 
aksjene på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen avholdt 26. april 2016 ga styret fullmakt i hen-
hold til §10-14 (1) i allmennaksjeloven til å forhøye selskapets aksje-
kapital med inntil 1.312.460 kroner i en eller flere emisjoner. Fullmak-
ten kan bare benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse 
med oppkjøp, for å finansiere oppkjøp eller til å utstede aksjer i 
forbindelse med insentivordninger for de ansatte i Multiconsultkon-
sernet. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til § 10-4 i allmennak-
sjeloven kan fravikes. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot 

innskudd i penger og andre eiendeler enn penger. Fullmakten om-
fatter rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jfr. §10-2 i all-
mennaksjeloven. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i hen-
hold til §13-5 i allmennaksjeloven. Fullmakten kan også benyttes i 
overtagelsessituasjoner, jfr. §6-17 (2) i verdipapirhandelloven.

Generalforsamlingen avholdt 26. april 2016 ga styret fullmakt i hen-
hold til allmennaksjeloven §9-4 til å erverve aksjer i selskapet ("egne 
aksjer") på vegne av selskapet med en samlet pålydende opp til 
1.312.460 kroner. Dersom selskapet avhender egne aksjer, skal det-
te beløpet økes med et beløp som tilsvarer den nominelle verdien av 
aksjene som avhendes. Ved kjøp av egne aksjer kan vederlaget ikke 
være mindre enn 5 kroner per aksjer og ikke mer enn 250 kroner per 
aksje. Styret fastsetter hvilke metoder skal benyttes for å erverve 
eller avhende egne aksjer.

Begge fullmakter beskrevet ovenfor skal gjelde frem til ordinær ge-
neralforsamling i 2017, men ikke lenger enn 30. juni 2017.
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NOTE 22    NÆRSTÅENDE PARTER

Konsernets nærstående parter er: 

Nøkkelpersoner i ledelsen og nære medlemmer av en persons fami-
lie, og selskaper som noen av disse kontrollerer eller har felles kon-
troll over. Nøkkelpersoner i ledelsen er definert å være styrets med-
lemmer og konsernledelsen. Se note 8 Lønnskostnad, antall ansatte, 
godtgjørelser, lån til ansatte mm. for informasjon om avlønning til 
disse og informasjon om aksjeeie. Det var ingen øvrige transaksjo-
ner med nøkkelperson i ledelsen i 2016 og 2015.

Eiere med betydelig innflytelse. Stiftelsen Multiconsult hadde en ei-
erandel på 20,5 % per 31. desember 2015, som ble redusert til 18,9 
% per 31. desember 2016. Selskapets vurdering er at stiftelsen Mul-
ticonsult har betydelig innflytelse. Den 30. november 2016 solgte 
stiftelsen Multiconsult 480.330 aksjer i Multiconsult ASA til selska-
pet i henhold til en avtale inngått 22. juni 2016. Aksjene ble benyt-
tet i aksjeprogrammet for ansatte i 2016. Aksjene ble solgt til kurs 

104,80 kroner per aksje, som tilsvarer gjennomsnittlig volumvektet 
aksjekurs i uken før tegningsperioden for aksjeprogrammet for an-
satte. Multiconsult har innregnet inntekter fra salg til stiftelsen Mul-
ticonsult på 2.615 tusen kroner i 2016 (2.047 tusen kroner i 2015), 
og hadde fordringer på 1.163 tusen koner per 31. desember 2016 (2 
tusen kroner per 31. desember 2015).

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

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

TRANSAKSJONER OG BALANSER MED FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET OG TILKNYTTEDE SELSKAPER

NOTE 23     RESULTAT PER AKSJE

NOTE 24     HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

I 2016 og 2015 var det ingen potensielle utvanningseffekter på resultat som kan henføres til eiere av Multiconsult ASA eller på antall aksjer. 
Ordinært og utvannet resultat per aksje er derfor det samme. Antall aksjer er justert for egne aksjer. Generalforsamlingen avholdt 16. april 
2015 vedtok en 1:10 splitt av aksjene. Antall aksjer brukt i per aksje beregninger er justert for denne splitten.

Den 7. mars 2017 kunngjorde selskapet at det hadde kjøpt det rådgivende ingeniørselskapet Iterio AB (Sverige), se note 4.

I mars 2017 økte selskapet den rullerende kredittfasiliteten fra 80 millioner kroner til 95 millioner kronsr. Etter rapporteringsperioden som 
ble avsluttet 31. desember 2016 og frem til datoen for godkjennelsen av dette årsregnskapet, har ingen andre hendelser blitt identifisert 
som krever offentliggjøring.

       

2016 2015

Resultat etter skatt henført til aksjonærene i Multiconsult ASA (tusen kroner) 213 768 150 109 

Veid gjennomsnittlig antall aksjer (ekskl. egne aksjer) 26 241 979 26 186 588 

Resultat per aksje 8.15     5.73 

UTBYTTE PER AKSJE

Utbytte betalt til aksjonærene i Multiconsult AS (tusen kroner) 1) 76 123 275 617 

Antall aksjer utestående, inkludert egne aksjer 26 249 200 26 249 200 

Utbytte per aksje         2.90 10.50 

Utbytte foreslått etter 31. desember 2016 (tusen kroner) 2) 78 748

Utbytte foreslått etter 31. desember 2016 (per aksje) 2) 3.00

1) Utbytte betalt i 2015 bestod av et ordinært utbytte på 83.997 tusen kroner (3,20 kroner per aksje) og et ekstraordinært utbytte i 
forkant av børsnoteringen på 191.619 tusen kroner (7,30 kroner per aksje). 
2) Utbytte som skal vedtas på ordinær generalforsamling i mai 2017.

Beløp i tusen kroner 2016 2015

Inntekter       26 099          25 881 

Kostnader         5 281          12 608 

Mottatt utbytte, tilbakebetalt kapital            847            4 690 

Fordringer       12 510            9 476 

Gjeld            152               182 

Garantier avgitt         3 600            3 600 

Bankgarantier 500 500

LINK arkitektur var et tilknyttet selskap og inkludert i tabellen for de første 8 måneder i 2015.
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Oversettelse fra engelsk original versjon 

Til generalforsamlingen i Multiconsult ASA 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Multiconsult ASAs årsregnskap, som består av: 

• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap, utvidet 
resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper, og 

• konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap, utvidet 
resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
• gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Multiconsult ASA per 31. 

desember 2016 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble 
avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9. 

• gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Multiconsult 
ASA per 31. desember 2016 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret 
som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards 
som fastsatt av EU. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Sentrale forhold ved revisjonen  
Sentrale forhold ved revisjonen er de forhold vi mener var av størst betydning ved revisjonen av 
årsregnskapet for 2016. Disse forholdene ble håndtert ved revisjonens utførelse og da vi dannet oss 
vår mening om årsregnskapet som helhet. Vi konkluderer ikke særskilt på disse forholdene. 

Side 2 
Reidar Ludvigsen 

19. april 2017 
 

Beskrivelse av sentrale forhold ved 
revisjonen 

Hvordan sentrale forhold i revisjonen ble 
adressert 

Tidspunkt for og nøyaktighet i inntektsføring 

Se note 2 i konsernregnskapet for en beskrivelse 
av estimater og skjønnsutøvelse involvert i 
innregning av prosjektinntekter.  

IFRS som fastsatt av EU krever at 
inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgrad. 
Dersom det er sannsynlig at et prosjekt vil 
resultere i tap, skal tapet innregnes umiddelbart. 
Kontraktene kan strekke seg over flere 
rapporteringsperioder. Andel inntekt som blir 
innregnet under en kontrakt kan påvirkes av 
endringer i følgende forhold og omstendigheter: 
 endringer i opprinnelige kontraktsbetingelser, 
 kostnadsoverskridelser, eller 
 endring i omfang. 

Gitt graden av subjektivitet som er involvert i 
vurderingen av fullføringsgrad, er det risiko for 
feil i beregningen av inntekter og fordelingen av 
inntekter mellom perioder.  

 

Vi vurderte utforming og implementering, og 
testet effektiviteten til kontroller Multiconsult 
har etablert knyttet til periodisering av 
inntekter.  

For et utvalg av kontrakter utførte vi følgende: 

 gjennomførte møte med prosjektledere for å 
gjennomgå kontraktene i detalj, 

 utfordret estimatene brukt i beregningen av 
inntektsføring på lange kontrakter, slik som 
kostnader nødvendig for å ferdigstille, risikoer 
knyttet til prosjektet, og sammenheng med 
faktureringsplan, 

 innhentet relevante kontrakter og annen 
underbyggende dokumentasjon, og 
kontrollerte dette opp mot beregningen og 
ledelsens forutsetninger knyttet til 
fullføringsgrad, 

 innhentet og vurderte implikasjonene knyttet 
til korrespondanse med kunder, både i 
forhold til godkjennelse av arbeid utført og 
eventuelle tvister, 

 testet et utvalg av timelister i forhold til 
innlevering og godkjennelse. 

Verdsettelse av goodwill 

For ytterligere informasjon og beskrivelse av 
estimater og skjønnsutøvelse involvert i 
vurderingen av verdsettelse av goodwill, se note 
2 og note 13 i konsernregnskapet. 

Per 31. desember 2016 var bokført verdi av 
goodwill NOK 236 millioner i konsernregnskapet.  

I henhold til IFRS som fastsatt av EU må goodwill 
testes for nedskrivningsbehov årlig, eller når 
hendelser eller endringer i omstendigheter 
indikerer at bokført verdi ikke er gjenvinnbart. 
Om goodwill er gjenvinnbart avhenger av 
forutsetninger knyttet til fremtidige 
kontantstrømmer, spesielt estimerte inntekter, 
driftsmargin og langsiktige vekstrater, i tillegg til 
diskonteringsrente. Disse forutsetningene er 
spesielt viktige grunnet usikkerheten og 
skjønnsutøvelsen involvert.  

Resultatet av nedskrivningsvurderingen vil kunne 
variere betydelig dersom andre forutsetninger 
hadde blitt brukt. 

 

Vi vurderte utforming og implementering av 
kontrollene Multiconsult har etablert knyttet til 
estimatene og skjønnsutøvelsen benyttet i 
prosessen for å vurdere gjenvinnbarheten av 
balanseført goodwill.  

Vi vurderte og utfordret rimeligheten av 
ledelsens skjønnsutøvelse, spesielt: 

 prognosen for kontantstrømmer, 
 langsiktig vekstrate, og 
 benyttet diskonteringsrente, 
ved å vurdere opp mot historisk oppnådde 
resultater, eksterne data, prognoser knyttet til 
økonomiske faktorer, og ordrereserve.  
 
Vi benyttet en verdsettelsesekspert til å vurdere 
forutsetningene og metodikken som Multiconsult 
benyttet.  
 
I tillegg kontrollerte vi den matematiske 
integriteten til modellen.  

 

Avsetninger knyttet til ansvarssaker 

For ytterligere informasjon og beskrivelse av 
estimater og skjønnsutøvelse involvert i 

Vi vurderte utformingen og implementeringen, 
og testet effektiviteten i nøkkelkontroller i 
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avsetninger knyttet til ansvarssaker og 
forsikringsdekning, se note 2 og note 19 i 
konsernregnskapet. 

Multiconsult gjennomfører en grundig 
gjennomgang av hver ansvarssak. 
Gjennomgangen omfatter områder med vesentlig 
skjønnsutøvelse knyttet til: 

 om kravet er gyldig og om det er sannsynlig 
om det vil føre til en utbetaling, 

 beste estimat for fremtidig kontantstrømmer, 
og 

 hvorvidt kravet er dekket av forsikringen til 
Multiconsult, fullt ut eller delvis. 
 

Da det bare er krav som det er sannsynlig at vil 
føre til en utbetaling som en skal avsette for i 
henhold til IFRS som fastsatt av EU og siden 
forsikringsdekninger kun innregnes når det er 
«virtually certain», kan ledelsens vurderinger 
knyttet til sannsynlighet og estimat på 
kontantstrøm ha betydelig påvirkning på 
regnskapet. 

  

Multiconsults prosesser for vurdering av 
avsetning for ansvarssaker og relaterte 
forsikringsdekninger.  

Vi deltok i ansvarsrådets møte ved årsslutt hvor 
alle åpne krav og tilhørende beste estimat ble 
diskutert. Vi innhentet: 
 ledelsens oversikt over ansvarssaker, som 

inkluderte en vurdering av hvert enkelt krav 
og dets tilhørende forsikringsdekning, og 
kontrollerte oversiktens fullstendighet ved å 
avstemme den mot innhentede advokatbrev, 

 ledelsens forklaring knyttet til vesentlige 
endringer i perioden, som vi avstemte mot 
relaterte vurderinger fra selskapets 
forsikringsselskap og juridiske rådgivere og 
andre relevante kilder, hvis tilgjengelig. 

 
Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, 
redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar, men inkluderer ikke årsregnskapet og 
revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for 
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle konsernet eller å 
legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
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revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, 
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår 
konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 
måte som gir et rettvisende bilde. 

• innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle 
informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en 
mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre 
konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon. 

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det 
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også 
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om 
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Vi gir styret en uttalelse om at vi har etterlevd relevante etiske krav til uavhengighet, og om at vi har 
kommunisert og vil kommunisere med dem alle relasjoner og andre forhold som med rimelighet kan 
tenkes å kunne påvirke vår uavhengighet, og, der det er relevant, om tilhørende forholdsregler.  

Av de sakene vi har kommunisert med styret, tar vi standpunkt til hvilke som var av størst betydning 
for revisjonen av årsregnskapet for den aktuelle perioden, og som derfor er sentrale forhold ved 
revisjonen. Vi beskriver disse sakene i revisjonsberetningen med mindre lov eller forskrift hindrer 
offentliggjøring av saken, eller dersom vi, i ekstremt sjeldne tilfeller, beslutter at en sak ikke skal 
omtales i beretningen siden de negative konsekvensene av en slik offentliggjøring med rimelighet må 
forventes å oppveie allmennhetens interesse av at saken blir omtalt. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet, 
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med 
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo 19. april 2017  
Deloitte AS  
 
 
 
 
Reidar Ludvigsen  
statsautorisert revisor 
 
 
 
Oversettelsen er kun gjort for informasjonsformål 
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