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STYRETS BERETNING FOR ENDÚR ASA 2020

Endúr ASA (OSE: ENDUR) er en ledende leverandør av bygg- og vedlikeholdsprosjekter, 
tjenester og løsninger for marin infrastruktur, inkludert anlegg for landbasert akvakultur, 
kaier, havner, dammer, broer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter. Selskapet 
og dets da"erselskaper tilbyr også et bredt spekter av andre spesialiserte prosjekt- og 
marine tjenester. Endúr ASA har hovedkontor i Bergen, Norge.

ET ÅR I OMSTILLINGENS TEGN
I senere år har hoveddelen av Endúrs virksomhet vært innen segmentene maritime og o#shore energi. Selskapene i 

disse segmentene har imidlertid ha" vansker med å oppnå positive økonomiske resultater over tid, og markedsutsiktene 

for begge segmentene har vært usikre. I februar 2020 førte de"e til en beslutning om å avvikle o#shore entreprenør 

virksomheten Endúr Energy Solutions AS. På den annen side har Endúrs inntreden i akvakultur-relatert virksomhet ha" en 

positiv utvikling siden løsninger for oppdre"snæringen ble identi$sert som et satsingsområde i 2018.

På denne bakgrunn kunngjorde Endúr i juni 2020 en betydelig endring i strategisk retning, og de$nerte satsing på 

markedet for marin infrastruktur som et viktig vekstområde for gruppen. Endúr satsing innen marin infrastruktur inkluderer 

anlegg for landbasert akvakultur, kaier, havner, dammer, broer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter.

Med endringen i strategisk retning kunngjorde Endúr en ambisjon om å bygge et selskap med omsetning på 2%2,5 

milliarder kroner i løpet av de neste to årene, med 10%12% EBITDA-margin. Den viktigste driveren for å nå disse målene 

er en innvannende oppkjøps- og konsolideringsstrategi.

Et sentralt element i den nye strategien er å bygge en unik tjenesteleverandør innen marin infrastruktur og anlegg, 

tjenester og løsninger for landbasert akvakultur. Endúr har som ambisjon å etablere et fullservicetilbud innen marin 

infrastruktur, slik at selskapet kan påta seg store tverrfaglige prosjekter. Endúr innre"er seg i dag spesielt mot store 

prosjekter innen landbasert akvakultur, marin infrastruktur og relaterte områder.

Den viktigste begrunnelsen for Endúrs strategiske endringer er at både marin infrastruktur og landbasert akvakultur 

representerer betydelige og a"raktive vekstsegmenter, som i stor grad betjenes av en fragmentert leverandør industri. 

Gjennom å anta en konsolideringsrolle i markedet for marin infrastruktur kan Endúr etablere en «one-stop shop» 

som både kan utny"e markedets vekst- og lønnsomhets potensiale, samtidig som selskapet etablerer seg som en 

betydningsfull tjenesteleverandør med et bredt tjenestetilbud, hvilket selskapet forventer vil bli verdsa" av kunder av det 

som i dag er en fragmentert leverandør industri for marin infrastruktur.

Den første milepælen under den nye strategien var fusjonen mellom Endúr ASA og Oceano AS, bestående av 

da"erselskapene ØPD AS og Installit AS, annonsert i juni og fullført 16. oktober 2020.

Den andre og særlig betydningsfulle milepælen var oppkjøpet av BMO Entreprenør AS, gjennomført med virkning fra 

17. desember 2020. BMO Entreprenør er markedsleder innen vedlikehold og rehabilitering av kritisk marin infrastruktur 

som kaier, havner, dammer, broer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter.  Selskapet betjener både o#entlige 

og private kunder i det norske markedet.
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I andre halvdel av 2020 styrket Endúr også konsernets balanse. De"e til dels for å øke selskapets handlerom for videre 

konsolidering, samt for å sikre tilstrekkelig arbeidskapital for konsernets prosjektre"ede virksomhet. Endúr gjennomførte 

to re"ede emisjoner på henholdsvis 100 millioner kroner (juni 2020) og 125 millioner kroner (november 2020). 

Hovedformålet med sistnevnte var å del$nansiere oppkjøpet av BMO Entreprenør.

Som et resultat av de"e arbeidet og disse transaksjonene fremstod Endúr ved utgangen av 2020 som et vesentlig 

forskjellig selskap og konsern enn ved årets begynnelse, med en styrket balanse, med hoveddelen av konsernets 

virksomheter og aktiviteter engasjert i industri segmenter med sterke og positive markedsutsikter, og derigjennom, e"er 

styrets oppfatning, en vesentlig styrket pla"form å bygge og vokse videre på.

Tidlig i det nye året har Endúr satset videre fra denne pla"formen. U&ra selskapets strategi og ambisjon om å vokse 

og styrke selskapets aktiviteter innen marin infrastruktur, har Endúr gjennomført y"erligere to oppkjøp; Artec Aqua 

AS, en ledende totalleverandør av landbaserte akvakulturanlegg, og Marcon-Gruppen i Sverige AB, en ledende svensk 

multitjeneste marine infrastrukturleverandør.

Endúr ASAs fokuserte målse"ing om å oppnå lønnsom vekst, hvor ambisjonen om å oppnå 10%12% EBITDA-margin står 

sentralt, ble videreført også gjennom beslutningene om å avvikle de ulønnsomme da"erselskapene Endúr Industrier 

AS og ØPD AS, i henholdsvis januar og februar 2021. Begge selskapene hadde oppnådd tiltagende svake økonomiske 

resultater, kom under y"erligere press som følge av lav ordreinngang, som delvis skyldtes Covid-19, og ville begge ha 

krevd betydelige likviditets tilskudd for videre dri'.

Endúr har lenge investert betydelig tid og ressurser på restruktureringer og forsøkte snuoperasjoner av virksomheter som 

ikke har oppnådd tilfredsstillende resultater. De seneste eksemplene på de"e har vært aktivitetene i Endúr Industrier og 

ØPD, begge nå avviklet. Å må"e begjære oppbud er alltid uheldig, men o'e nødvendig for at øvrige virksomheter skal 

stå stø". Så var også tilfelle her. Endúrs styre er tydelig på at selskapets ressursbruk på restruktureringer og omstillinger 

innen kort tid må høre fortiden til. Med de mange og altomfa"ende strukturelle endringene som er gjennomført siden 

midten av 2020 og inn i 2021, er det styrets oppfatning at Endúr per april 2021 er godt posisjonert til å både realisere og 

kapitalisere på en strategi med fokus på vekst og lønnsom dri'.

RAPPORTERINGSSEGMENTER
Gjennom det meste av 2020 har Endúr-konsernets operative aktiviteter bli" styrt og rapportert gjennom følgende 

segmenter:

• Akvakultur

• Maritime

• Energi, og

• Annet

E"er endelig gjennomføring av fusjonen med Oceano AS (oktober 2020) og oppkjøpet av BMO Entreprenør AS 

(desember 2020) introduserte Endúr rapporterings segmentet «Marin infrastruktur» fra og med 4. kvartal.

AKVAKULTUR

I 2020 ble virksomheten i segmentet Akvakultur drevet gjennom Endúr Sjøsterk AS. Endúr Sjøsterk produserer 

(ytende betongkonstruksjoner, hovedsakelig fôr(åter for oppdre"snæringen. Selskapets produksjonsanlegg ligger i 

industriområdet Stamsneset i Bergen. Her produseres betong konstruksjonene i selskapets egen tørrdokk på 22 x 90 

meter, med kapasitet for parallellproduksjon av opptil 3 betong(åte prosjekter med 600 tonn lastekapasitet.
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E"er et år med rekordhøy aktivitet i 2019, da selskapet produserte og leverte seks store fôr(åter, ble selskapets 

aktivitetsnivå betydelig redusert i 2020. Inntektene i segmentet endte på 65,2 millioner kroner i 2020, med et EBITDA-

resultat på -0,4 millioner kroner.

Endúr Sjøsterk vant tre nye fôr(åte kontrakter i 2020, til en samlet verdi av 80 millioner kroner. Ved årsslu" var 

ordrereserven for akvakultur segmentet 72,4 millioner kroner.

Oppkjøpet av Artec Aqua AS i mars 2021 vil øke Endúrs tilstedeværelse og aktivitet innen akvakultur-tjenester og 

løsninger betydelig. Artec Aqua AS er en ledende totalleverandør av landbaserte oppdre"sanlegg, inkludert spesialiserte 

tjenester og patenterte teknologier og løsninger for optimal vannkvalitet, som er avgjørende for pålitelig og miljømessig 

bærekra'ig landbaserte oppdre"s produksjon. Artec Aqua AS hadde en ordrereserve på i overkant av 1,5 milliarder 

kroner per utgangen av 2020.

MARITIME

Segmentet Maritime består av virksomheten i Endúr Martime AS. Endúr Maritime AS har lang erfaring innen skipsteknisk 

vedlikehold kny"et til komplekse fartøy med strenge krav til kvalitet og dri'ssikkerhet. Selskapet har bygget opp 

solid kompetanse og kapasitet for å håndtere omfa"ende vedlikeholdsavtaler mot både militære og sivile maritime 

kunder. Den operasjonelle virksomheten er basert på en kombinasjon av langsiktige rammeavtaler og en sterk posisjon i 

spotmarkedet.

I september 2019 ble Endúr Maritime AS tildelt en $reårig rammekontrakt av Forsvarets logistikk organisasjonen (FLO), 

med opsjon på y"erligere tre år, for supplerende vedlikeholdsoppdrag ved Sjøforsvarets marinebase Haakonsvern 

i Bergen. Den beregnede verdien av kontrakten, inkludert opsjonsperioden, anslås av FLO til 750 millioner kroner. 

Kontrakten omfa"er vedlikeholdstjenester og endringsarbeid for alle fartøysklasser mo"a" på Haakonsvern.

I februar 2020 tildelte Sjøforsvaret Endúr Maritime en $reårig rammeavtale for vedlikeholdstjenester på Kongeskipet 

Norge. Kontrakten har en estimert verdi på 50 millioner kroner.

E"er et godt år i 2019 da Maritime oppnådde et positiv resultat, og til tross for inntektsvekst på nærmere 15% i 2020, 

oppnådde Maritime et EBITDA-resultat på 2,0 millioner kroner i 2020 av en omsetning på 198,8 millioner kroner. 

Den negative inntjenings utviklingen skyldtes delvis utilstrekkelige interne prosess- og kontrollsystemer for e#ektiv 

administrasjon av FLO-kontrakten. Denne u&ordringen søker Maritime å avhjelpe blant annet gjennom implementering av 

et vesentlig forbedret og integrert ERP-system i løpet av første kvartal 2021.

Maritime hadde en ordrereserve på 349 millioner kroner ved utgangen av 2020.

ENERGI

Den operative aktiviteten i energisegmentet i 2020 ble u&ørt av selskapene Endúr AAK AS, Endúr Energy Solutions AS og 

Endúr Industrier AS.

Endúr AAK er en pioner innen tilkoms"eknikk og har en sterk posisjon i markedet. Selskapets leveranser spenner over 

mekanisk installasjon og lø', inspeksjon / NDT, rivning og fjerning, reparasjon og vedlikeholdstjenester til o#shore, 

industri, infrastruktur og fornybar markedene. AAK har et sterkt fagmiljø og en vid geogra$sk spredning i Norge, som gir 

økt tilstedeværelse og verdifull nærhet til kundene.

Som allerede diskutert begjærte styrene i Endúr Energy Solutions AS og Endúr Industrier AS konkurs i henholdsvis februar 

2020 og januar 2021.
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Energisegmentet rapporterte inntekter på 79,7 millioner kroner og et EBITDA-resultat på -7,4 millioner kroner i 2020. Endúr 

AAKs ordrereserve var 82 millioner kroner ved utgangen av 2020.

MARIN INFRASTRUKTUR

Med overtakelsen av Oceano AS (oktober 2020), bestående av de operative da"erselskapene Installit AS og ØPD AS, 

samt oppkjøpet av BMO Entreprenør AS (desember 2020), etablerte Endúr det nye segmentet «Marin infrastruktur». 

Segmentet ble inkludert i den $nansielle rapporteringen fra og med 4. kvartal 2020.

Installit AS er et ingeniør og konsulent selskap som leverer prosjektledelse og ingeniør tjenester innen installasjon av 

sjøkabel og marine operasjoner for energi, skipsfart, akvakultur og fornybar næringene. Installit AS og ØPD AS ble 

inkludert i Endúrs $nansielle rapportering fra 31. oktober 2020. Som nevnt ovenfor ble virksomheten i ØPD avviklet ved at 

det ble begjært oppbud 5. februar 2021.

BMO Entreprenør AS er markedsleder innen vedlikeholds- og rehabiliteringstjenester for kritisk marin infrastruktur som 

kaier, havner, dammer, broer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter til o#entlige og private kunder i det norske 

markedet. Gjennom å kombinere BMO Entreprenørs kompetanse og markedsposisjon med Endúrs øvrige ressurser og 

tjenester kan konsernet påta seg større og (erfaglige marine byggeprosjekter innenfor vekstsegmenter som landbasert 

akvakultur og o#entlig marine infrastruktur, inkludert havner og kaier langs Norsk kystlinje. BMO Entreprenørs ble 

konsolidert inn i Endúrs konsernregnskap fra 31. desember 2020.

Segmentet marin infrastruktur oppnådde en omsetning på 50,9 millioner kroner i 2020, med et EBITDA-resultat på -5,3 

millioner kroner. Ved utgangen av året var segmentets ordrereserve 350 millioner kroner, inkludert BMO Entreprenørs 

betydelige ordrereserve fra 31. desember 2020. BMO Entreprenørs sterke posisjon i det norske markedet for marin 

infrastruktur ble y"erligere synliggjort ved at selskapet i fjerde kvartal 2020 ble tildelt $re nye kontrakter for vedlikehold 

av broer, ferjekaier og veier til en verdi av cirka 100 millioner kroner.

Med den nylig ervervede kompetansen og markedsposisjonene til BMO Entreprenør og Marcon (Q1 2021) mener styret 

at Endúr er gunstig posisjonert til å kapitalisere på den forventede økningen i o#entlige investeringer nødvendig for å 

redusere det eksisterende vedlikeholds e"erslepet, spesielt i norske havner.

ØVRIG

I 2020 besto det øvrig-segmentet av Endúr Invest AS og Endúr ASA, Endúr-konsernets holdingselskap.

De samlede inntektene i 2020 beløper seg til 17,1 millioner kroner, med et EBITDA-resultat på -12,8 millioner kroner.

SEGMENT RAPPORTERING I 2021

Fra og med Q1 2021 endres Endúrs styringsstruktur og rapporteringssegmenter for bedre å re(ektere Endúrs u"alte 

strategiske dreining så vel som de mange og omfa"ende endringene i konsernets sammensetning. De nye segmentene, 

med respektive dri'sselskaper, er følgende:

 • Marin infrastruktur

  o BMO Entreprenør AS

  o Marcon-Gruppen i Sverige AB

  o Installit AS

 • Akvakulturløsninger

  o Artec Aqua AS

  o Endúr Sjøsterk AS

 • Annet

  o Endúr Maritime AS

  o Endúr AAK AS
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RESULTAT, BALANSE OG KONTANTSTRØM
Denne årsrapporten er utarbeidet i samsvar med «International Financial Reporting Standards» (IFRS) som fastsa" av EU.

RESULTAT:

Konsernets omsetning for videreført virksomhet var 405,0 millioner kroner i 2020, mot 334,5 millioner kroner i 2019. 

Konsernets dri'sresultat før avskrivninger (EBITDA) i 2020 var -24,1 millioner kroner, mot 18,3 millioner kroner i 2019. 

Konsernets dri'sresultat var -516,9 millioner kroner i 2020, mot 10,1 millioner kroner året før. Dri'sresultatet ble 

negativt påvirket av en nedskrivning av goodwill på 461,3 millioner kroner1, hovedsakelig kny"et til oppbudet i ØPD AS. 

Konsernets resultat e"er ska" var -525,9 millioner kroner, mot 3,9 millioner kroner i 2019.

BALANSE OG KONTANTSTRØM:

Per 31. desember 2020 var totalkapitalen 989,8 millioner kroner og bokført egenkapital 319,6 millioner kroner, som gir en 

egenkapitalandel på 32%. Tilsvarende hadde konsernet per 31. desember 2019 en totalkapital på NOK 333,4 millioner, en 

samlet egenkapital på NOK 111,5 millioner og en egen-kapitalandel på 33%.

Ne"o rentebærende gjeld ved utgangen av 2020 var 204,5 millioner kroner. Kontanter og kontantekvivalenter utgjorde 

167,8 millioner kroner.

Kontantstrøm fra dri'en var -36,1 millioner kroner i 2020, mot -32,8 millioner kroner i 2019.

Ne"o kontantstrøm fra investeringer var -218,9 millioner kroner i 2020, hovedsakelig drevet av kontantvederlag fra 

oppkjøpet av BMO Entreprenør AS.

Kontantstrøm fra $nansieringsaktiviteter var 401,9 millioner kroner i 2020, påvirket av en kombinasjon av ny utstedelse av 

aksjer og opptak av ny gjeld.

FORSKNING OG UTVIKLING:

Endúr har ingen overordnet forsknings- og utviklingsaktivitet, men jobber med målre"ede prosjekter innen produkt- og 

tjenesteutvikling, noe som kan styrke selskapets markedsposisjoner.

MORSELSKAPET - ENDÚR ASA:

Dri'sresultatet for morselskapet var -13,8 millioner kroner i 2020, mens tilsvarende tall for 2019 var -10,8 millioner 

kroner. Ne"o $nanskostnader var -450,8 millioner kroner i 2020, mot -3,6 millioner kroner i 2019. Årsresultatet var -461,4 

millioner kroner i 2020, sammenlignet med -10,0 millioner kroner i 2019.

DISPONERING AV RESULTAT OG UTBYTTEPOLITIK:

Resultat for morselskapet ble -461,4 millioner kroner, som er dekket av overkurs. Per 31. desember 2020 var 

morselskapets egenkapital 386,4 millioner kroner.

Det er selskapets målse"ing at en investering i selskapets aksjer skal tilføre investorer en årlig avkastning – samlet i form 

av utby"e og / eller verdistigning – som minst er på nivå med investeringsalternativer med sammenlignbar risiko. Basert 

på konsernets resultat i 2020 foreslår styret at det ikke betales utby"e for regnskapsåret 2020.

KHMS - KVALITET, HELSE, SIKKERHET OG MILJØ
Endúr jobber systematisk og kontinuerlig med å forbedre konsernets sikkerhetskultur og systemer for kvalitet, helse, 

sikkerhet og miljø (QHSE). Konsernet har null-visjon for hendelser kny"et til HMS, kvalitetsavvik og hendelser som 

1 Merk at 198,7 millioner kroner av nedskrivning goodwill oppsto som følge av økt verdi på vederlagsaksjene grunnet økning i 
aksjekurs fra kunngjøringsdato til gjennomførings dato for fusjonen med Oceano AS. Økningen ble speilet av en tilsvarende 
økning i bokført egenkapital, følgelig var ne!o endring i Endúr ASAs egenkapital som følge av denne del av goodwill 
nedskrivingen null.
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påvirker det ytre miljøet. Målet er å unngå at ansa"e blir skadet eller syke på jobben, samt å sikre riktig kvalitet på 

leveransene og unngå negativ innvirkning på miljøet rundt oss. Selskapet jobber målre"et med å øke bruken av forslag 

til forbedringer og observasjoner for bruk i forebyggende arbeid. Denne typen rapportering er en sentral del av arbeidet 

med å oppre"holde konsernets nullvisjon.

Kvalitet: Konsernet har en systematisk utvikling av prosessbaserte kvalitetssystemer innen hvert enkelt 

forretningsområde. En viktig del av de"e arbeidet er et dedikert fokus på styringssystemer og at disse er kvalitetssikret 

gjennom ISO-serti$seringer. BMO Entreprenør AS er serti$sert i henhold til både ISO 14001 og ISO 9001: 2015. Installit 

AS, Endúr Sjøsterk AS, Endúr Maritime AS, Endúr AAK AS og er også serti$sert i henhold til ISO 9001: 2015, som 

beskriver systemer for kvalitetsstyring. 

I tillegg er det i 2020 u&ørt periodisk revisjon av sveisestandarden ISO 3834%2 for Endúr Maritime. ISO 3834%2 de$nerer 

omfa"ende kvalitetskrav for metallsveising i både verksteder og byggeplasser. Denne serti$seringen er viktig for å 

dokumentere Endúr Maritimes omfa"ende tekniske sveiseekspertise.

Alle de operative selskapene i Endúr ASA har en målre"et strategi for kontinuerlig forbedring av selskapenes 

kvalitetssikringssystemer.

Helse: Gjennomsni"lig sykefravær blant Endúr-ansa"e i 2020 var 6,6%. Til sammenligning var gjennomsni"lig 

sykefravær i 2019 4,2%.

Sykefraværet i 2020 ble fordelt på 2,6% på kor"idsfravær og 4,0% på langtidsfravær. 0,5% av det langvarige fraværet 

ble anse" som arbeidsrelatert. Endúr har som mål å redusere sykefraværet til et nivå som tilsvarer eller er bedre enn 

landsgjennomsni"et. Sykefraværet i industrisektoren i Norge i 2020 var 4,7% (kilde: SSB).

I løpet av 2020 hadde konsernet totalt 4 personskader blant sine egne ansa"e, relatert til en $ngerskade i dreiebenk, 

ribbeinsbrudd som skyldes at vedkommende lenet seg over en generator, vridning av ankelen under skipsvedlikehold, 

og en øyeskade som skyldes partikler fra arbeide med metall. Selskapet har iverksa" tiltak for å forhindre lignende 

hendelser.

Basert på antall rapporterte skader ble den årlige H-verdien målt til 7,9. H-verdien måler antall skader som fører til 

sykefravær per million arbeidstimer. Til sammenligning var H-verdien for 2019 17,2. Selskapet jobber systematisk for å 

unngå tapte skader. En nullvisjon med tilhørende handlingsplan for å forebygge skader er etablert.

Miljø: Endúr har kontinuerlig fokus på miljøforbedring når det gjelder produksjonsprosesser og bruk av alternative 

produkter og tjenester for å redusere konsernets negative miljøpåvirkning. Konsernets aktiviteter har generelt en 

begrenset negativ innvirkning på miljøet. Det var ikke registrert hendelser med alvorlige konsekvenser for miljøet i 

2020. Selskapet tilstreber minimal bruk av løsemidler, energi og vann. Det er etablert samarbeidsavtaler med godkjente 

selskaper som sørger for at farlig avfall håndteres trygt og i henhold til forskri'er. Selskapet tilstreber å bruke færre 

miljøskadelige produkter ved å øke bevisstheten om den totale miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele levetiden.

I denne sammenheng har konsernet etablert systemer for risikovurdering, tiltak og kontroll av bruk av kjemikalier for å 

sikre systematisk og forebyggende miljøarbeid.

Sikkerhet: I 2020 har konsernet fokusert på å videreutvikle systemer, kompetanse og læring for å oppnå lavere risiko 

for alle våre aktiviteter. I forbindelse med rapportering og oppfølging av operasjonelle hendelser og avvik brukes 

programvare som styringsdokumentasjon kny"et til ovennevnte serti$seringer. Selskapet har etablert et data system for 

risikovurdering og -styring. En årlig plan for HMS-arbeidet er utviklet og følges for å sikre kontinuerlig forbedring og for å 

nå selskapets mål.
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ORGANISASJON
E"er generalforsamlingens godkjenning av fusjonsplanen mellom Endúr ASA og Oceano AS ble det gjort endringer 
i Endúrs ledergruppe. Ivar-Andreas Monefeldt, tidligere CEO i Oceano, tiltrådte en ny stilling som Senior VP for 
forretningsutvikling. Samtidig ble Morten Riiser e"erfulgt som $nansdirektør av COO Nils Ho#. Morten Riiser gikk inn i 
rollen som konsernregnskapssjef.

I slu"en av oktober ble Stig Arne Høiland utnevnt til Nils Ho#s e"erfølger som COO.
Fra 1. oktober 2020 tiltrådte Mons-Ove Hauge rollen som ny administrerende direktør i Endúr Sjøsterk AS e"er Øyvind 
Risnes.

Med virkning fra 6. januar 2021 ble Hans Olav Storkås utnevnt til CEO og Lasse B. Kjelsås utnevnt til CFO i Endúr ASA og 
konsernet. De e"erfulgte administrerende direktør Hans Pe"er Eikeland og $nansdirektør Nils Ho#.

PERSONELL, LIKESTILLING OG KOMPETANSEUTVIKLING
Per 31. desember 2020 hadde konsernet 478 ansa"e, hvorav de (este i heltidsstillinger. Endúr anser det som strategisk 
nødvendig å gjennomføre kontinuerlig kompetanse og kapasitetsjusteringer i henhold til markedsutvikling og 
operasjonelle aktiviteter. I løpet av 2020 har det vært en ne"o økning på 229 årsverk innen konsernet, primært kny"et til 
fusjonen med Oceano AS og oppkjøpet av BMO Entreprenør AS.

Deler av selskapets aktiviteter er prosjektrelaterte oppdrag som krever bruk av ekstra kapasitet i en begrenset periode. 
Hovedsakelig bruker selskapet midlertidig anse"else for å dekke prosjektrelatert kapasitetsbehov.

Arbeidsmiljøet anses generelt som godt. Endúr har etablert en nulltoleranse mot alle typer trakassering, diskriminering 
eller annen a&erd som kolleger, forretningspartnere eller andre kan oppleve å være truende eller nedse"ende. 
Regelmessige møter i AMU (Arbeidsmiljøutvalget) og med klubbledelsen / ansa"representanter anses som viktige for å 
identi$sere eventuelle negative avvik kny"et til arbeidsmiljøet.

Endúr er avhengig av dyktige, erfarne og kvali$serte ledere og medarbeidere. Alle ansa"e blir behandlet likt, uavhengig 
av etnisitet, nasjonalitet, seksuell orientering, kjønn, religion eller alder. Det gis like muligheter for utvikling og 
forfremmelse til lederstillinger.

Endúrs operative aktiviteter er hovedsakelig innenfor områder som tradisjonelt er preget av en høy andel mannlige 
ansa"e. Ved utgangen av 2020 var andelen kvinnelige ansa"e 7,1% (mot 13,1% innen utgangen av 2019). Denne 
utviklingen skyldes primært BMO Entreprenør AS inntreden i Endúr-gruppen, med en andel kvinnelige ansa"e på 6,3%. 
Konsernet har fokus på å rekru"ere (ere kvinnelige ansa"e på alle nivåer. Kvinner og menn lønnes likt for anse"else i 
tilsvarende stillinger.

Ved slu"en av 2020 besto styret i Endúr ASA av syv medlemmer: $re menn og tre kvinner.

BÆREKRAFT I ENDÚR: ESG OG SAMFUNNSKRAV

ESG
Endúr anerkjenner viktigheten av å sikre en bærekra'ig fremtid for nåværende og fremtidige generasjoner. Bærekra' i 
Endúr betyr å skape verdier gjennom forsvarlige forretningsbeslutninger som besky"er miljøet og bidrar til samfunnets 
beste. Med fokus på riktig styring av miljø- og samfunns- aktiviteter (ESG) har Endúr forpliktet seg til å arbeide for å 
redusere klimautslipp og til å strukturere virksomheten for å møte u&ordringene med klimaendringer. Vi har som mål å 
tilby marin infrastruktur og akvakultur løsninger som muliggjør en bærekra'ig bruk av marine ressurser, bidrar til utvikling 
av bærekra'ige teknologier og løsninger, og som sikrer ansvarlig gjennomføring også i våre forsyningskjeder.

Parallelt med implementeringen av vår nye strategi for å etablere en unik tjenesteleverandør innen marin infrastruktur 
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og tjenester og løsninger for landbasert oppdre", vil vi utarbeide en bærekra'strategi basert på UN Sustainable 
Development Goals (SDG) samt kravene i EU Taxonomy og andre relevante standarder. Strategien skal skape et 
fundament og danne retning for arbeidet med å forbedre Endúrs innvirkning på bærekra', og for hvordan selskapet skal 
skape verdier på en bærekra'ig måte.

SAMFUNNSANSVAR
Formelle regler og etiske prinsipper («corporate compliance») er en nøkkelfaktor for å muliggjøre bærekra' i vår 
virksomhet, og regnes som en “tillatelse til å drive virksomhet” av Endúr. Vi er forpliktet til å sikre overholdelse av 
relevante lover og regler, inkludert menneskere"igheter, på beste måte, for å muliggjøre bærekra' i all vår virksomhet, 
herunder bl.a. forsyningskjeden.

Bransjene, hvor våre virksomheter utøver sin virksomhet, representerer en iboende risiko for brudd på regler og etiske 
prinsipper kny"et til bestikkelser, svindel og forsømmelser i kjeden av underleverandører. Grunnet Endúrs endring 
i strategisk retning og konsernets raske vekst i 2020/2021 har Endúr igangsa" et prosjekt med det formål å u&øre 
en compliance-gjennomgang av våre virksomheter i Norge og Sverige. Hensikten med gjennomgangen er å sikre at 
tilstrekkelige retningslinjer og prosedyrer er på plass for å håndtere risikoen kny"et til Endúrs forretningsaktiviteter, og 
videre for å sikre at alle ansa"e, leverandører og andre forretningspartnere overholder Endúrs etiske krav.

Første del av compliance-gjennomgangen vil bestå av en grundig risikoanalyse av de underliggende forretningsenhetene 
til Endúr, inkludert en gjennomgang av eksisterende rutiner og prosedyrer. Basert på risikoanalysen vil det bli u&ormet 
en overordnet plan for y"erligere styrking av Endúrs corporate compliance program, hvor de spesi$kke risikoene kny"et 
til våre virksomheter og konsernselskapenes eksisterende rutiner og prosedyrer tas med i betraktningen. Basert på den 
overordnede planen vil det blir utarbeidet handlingsplaner for konkrete forbedrings tiltak. Implementeringsprosessen 
vil søke å i verkse"e vedta"e retningslinjer og prosedyrer, og å fortse"e å skape bevissthet blant de ansa"e gjennom 
opplæring, systematisk kommunikasjon og testing av compliance programmet.

CORPORATE GOVERNANCE
Endúr ASA mener grunnlaget for god eierstyring skal bygge på klare og gjennomsiktige forhold mellom eierne, styret og 
ledelsen.

Eierstyring og selskapsledelse skal sikre troverdighet og tillit blant alle interessenter og danne et godt grunnlag for å 
fremme bærekra'ig verdiskaping og gode resultater. God forretningsstyring er en viktig forutsetning for å oppnå Endúr 
ASAs visjon og gjennomføre våre strategiplaner. God forretningsstyring bidrar til konsernets langsiktige verdiskaping, 
samtidig som ressursene utny"es på en e#ektiv og bærekra'ig måte.

Endúr ASAs retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse følger anbefalingene fra The Norwegian Commi"ee for 
Corporate Governance (NUES), tilgjengelig på ).nues.no. Den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse 
er basert på aksje-, regnskap-, børs og verdipapir-lovgivning, samt børsforskri'er, og inneholder regler og retningslinjer 
som delvis utdyper gjeldende lovgivning, og delvis dekker områder som ikke er omfa"et av lovgivningen.

Retningslinjene tar sikte på å avklare rollefordelingen mellom aksjonærer, styret og saksbehandlere utover lovens krav. 
Endúrs mål er å følge NUES anbefaling om å styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping på lang sikt, 
til det beste for aksjonærene, ansa"e og andre interessenter.

Endúrs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er tilgjengelig på selskapets ne"sider.

AKSJEKAPITAL, AKSJER OG AKSJONÆRINFORMASJON.
Endúr ASA har vært notert på Oslo Børs siden juni 2008. Selskapets aksjer er fri" omse"elige. Ingen 
omsetningsbegrensninger er innlemmet i vedtektene.

Per 31. desember 2020 var det utstedt 732 666 736 aksjer, alle av samme klasse og med lik stemmere". Hver aksje 
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har en pålydende verdi på 0,01 kroner. Ved utgangen av året hadde Endúr ASA totalt 4 350 aksjonærer, mot 1 559 
aksjonærer ved utgangen av 2019. En oppdatert oversikt over selskapets 20 største aksjonærer er tilgjengelig på 
selskapets IR-sider på ).endur.no.

Aksjebehandlinger og aksjekurs: Selskapets aksjekurs var 1,22 kroner ved utgangen av 2020 (siste børsdag 30. 
desember 2020) mot 1,16 kroner ved utgangen av 2019. Markedsverdien av selskapets aksjer var således 894 millioner 
kroner 31. desember 2020, mot 248 millioner kroner året før.

I 2020 ble selskapets aksjer omsa" 61 562 ganger på Oslo Børs, en økning fra 4 300 handler i 2019. Akkumulert 
handelsvolum i 2020 var 524,4 millioner aksjer, mot 22,86 millioner aksjer i 2019.

RISIKOEKPONERING OG RISIKOSTYRING
Endúr ASA er utsa" for risiko av både operativ og $nansiell karakter. Styret i Endúr ASA fokuserer på risikostyring og 
arbeider aktivt for å redusere den samlede risikoeksponeringen i konsernet. De viktigste risikofaktorene er $nansielle 
risikoer, markedsrisiko og prosjektrisiko, inkludert motpartsrisiko.

Det $nansielle risikobildet har vært håndtert på selvstendig grunnlag av de respektive selskapene, med varierende grad 
av $nansiell risiko mellom konsernets segmenter og selskaper. Med utstedelsen i mars 2021 av første prioritets, sikret 
obligasjonslån på 1100 millioner kroner av Endúr ASA, morselskapet i Endúr konsernet, vil gruppens $nansielle risiko i 
større grad bli styrt og håndtert på konsern nivå.

Forut for andre halvdel av 2020 var gruppens $nansielle risiko hovedsakelig i form av likviditets risiko og å være i stand 
til å bære periodiske arbeidskapital svingninger. Endúr styrkets selskapets likviditet gjennom utstedelse av egenkapital i 
2020. Gjennom utstedelsen i mars 2020 av et obligasjonslån stort 1100 millioner kroner, som innebar en økt gjeldsgrad 
i konsernet, med tilhørende forpliktelser til å betale gjeldsrenter og generelt overholde lånebetingelsene, medfører 
gjeldsopptaket $nansiell risiko. I tillegg, e"ersom kupongrenten er sammensa" av en fast margin over en (ytende basis 
rente, medfører de"e en eksponering for rente risiko. E"ersom svingninger i rentemarkedet er utenfor Endúrs kontroll og 
inn(ytelse, vil selskapet fortløpende vurdere å redusere renterisikoen gjennom å inngå sikrings forretninger.

Prosjektrisiko utgjør en vedvarende iboende risikofaktor, som kan ampli$seres av eventuelle likviditetsmessige 
følgekonsekvenser. U&ra et portefølje perspektiv, og i den grad konsernets inntekter i stor grad er fordelt på en rekke 
ulike prosjekter og kunder, både i o#entlig og privat sektor, innebærer de"e alt annet like en redusert samlet prosjekt 
risiko. Som imidlertid konkursbegjæringen i ØPD AS i februar 2021 viste, innebærer ikke en diversi$sert prosjekt 
portefølje at Endúr ikke kan påløpe betydelige tap som følge av tapsbringende prosjekter.

Markedsrisiko er hovedsakelig kny"et til sterke svingninger i markedsområder der konsernet opererer. Foreløpig har 
konsernet fordelt operasjonell virksomhet innen ulike markedsområder og bransjesegmenter som er delvis uavhengige 
av hverandre. Markedsrisikoen anses derfor å være begrenset, men med visse risikoer kny"et til fornyelse av større 
rammekontrakter.

Det vises også til avsni"et “Fortsa" dri'”.

COVID-19
Konsernets resultat påvirkes av de globale økonomiske forholdene i markedene det opererer i. Den globale økonomien 
har gjennomgå" en periode med usikkerhet siden utbruddet av coronaviruset SARS-CoV-2 (“Covid-19”), som ble 
betegnet som en pandemi av Verdens helseorganisasjon i mars 2020. Det globale utbruddet av Covid-19, og de 
ekstraordinære helsetiltakene og restriksjonene iverksa" både lokalt og globalt, pålagt av myndigheter over hele verden, 
har - og forventes å forventes å fortsa" forårsake forstyrrelser i konsernets verdikjede. Covid-19-situasjonen kan påvirke 
konsernets risikopro$l negativt. Et eksempel er risiko kny"et til tilgang til reservedeler, f.eks. for motorvedlikehold, 
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forsvarskontrakter og planlagt vedlikehold o#shore. I akvakultur segmentet har også ordre av nye fôr(åter bli" forsinket 
som følge av usikkerheten i markedet.

Videre, som et resultat av Covid-19-situasjonen, har nasjonale myndigheter vedta" (ere lover og forskri'er som med 
umiddelbar virkning gir hjemmel for iverkse"else av tiltak for å begrense smi"espredning og øvrige konsekvenser av 
Covid-19. Konsernet har tilpasset de nasjonale helse-myndigheters retningslinjer for redusert kontakt for kontorpersonell, 
implementering av ski'ordninger innen visse avdelinger, og en generell reduksjon av antall ansa"e i prosjektarbeid.

Potensielle investorer bør merke seg at smi"esituasjonen endrer seg kontinuerlig, og nye lover og regler som direkte 
eller indirekte kan påvirke konsernets virksomhet kan tre i kra'. Konsekvensene av Covid-19 situasjonen kan påvirke 
konsernets omsetning og virksomhet negativt fremover, hvor alvorlighetsgraden av Covid-19-situasjonen og de faktiske 
konsekvensene for konsernet er usikre. Hoved risikoen er påvirkning på dri's aktivitetene hvis utbruddet intensiveres og 
sterke begrensninger gjeninnføres.

HENDELSER ETTER BALANSEDATOEN:

LEDELSESENDRINGER
• 6. januar 2021 ble Hans Olav Storkås utnevnt til CEO og Lasse B. Kjelsås utnevnt til CFO i Endúr ASA og konsernet.
• 1. februar 2021 ble Christine Skogholt Amland utnevnt til administrerende direktør i Endúrs da"erselskap Installit AS.

SELSKAPS OPPKJØP
• 11. januar 2021 inngikk Endúr en avtale med Artec Holding AS om å kjøpe Artec Aqua, en renommert og ledende   
 totalleverandør av landbaserte oppdre"s anlegg og løsninger, særlig kjent for sine vannbehandlings løsninger.   
 Artec Aqua er en ledende markedsaktør som kan vise til en lang historie med lønnsom vekst, og med en ordrereserve  
 fra ledende oppdre"sselskaper på 1,55 milliarder kroner ved utgangen av 2020. Oppkjøpet innebærer en vesentlig  
 styrking av Endúrs posisjon i det raskt voksende markedet for landbasert oppdre".  Transaksjonen ble endelig   
 gjennomført 12. mars 2021.

• 2. februar 2021 kunngjorde Endúr inngåelse av avtale om å kjøpe det svenske Marcon konsernet, en multitjeneste   
 leverandør innen marin infrastruktur med en sterk posisjon i det svenske markedet. Gjennom oppkjøpet, endelig   
 gjennomført 12. mars 2021, har Endúr ta" et ny" og betydelig skri" mot å realisere ambisjonen om å bli en 
 ledende aktør innen det nordiske markedet for marin infrastruktur. Marcon har oppnådd jevn omsetningsvekst og   
 høye EBITDA-marginer på gjennomsni"lig ca. 20% de siste seks årene. For kalenderåret 2020 hadde Marcon en   
 omsetning på SEK 441 millioner og et EBITDA-resultat på SEK 105,9 millioner, tilsvarende en EBITDA-margin på 
 24 prosent.

KONKURSER
• 15. januar 2021 varslet styret i Endúr Industrier AS Stavanger tingre" om sin beslutning om å begjære oppbud.   
 Kombinasjonen av dårlige økonomisk resultater over tid, lav ordrereserve, vedvarende ugunstige markedsutsikter   
 og utilstrekkelige kontantreserver, førte til at styret i Endúr Industrier AS konkluderte at betingelsene for fortsa" dri'  
 ikke lenger var til stede. Endúr Industrier leverte fabrikasjonstjenester til olje- og gassindustrien o#shore, og ble av  
 den grunn ikke anse" som en del av Endúrs fremtidige strategiske satsing. E"ersom egenkapitalen i Endúr Industrier  
 AS var negativ, vil avviklingen av selskapet bare ha en mindre regnskapse#ekt for Endúr ASA.

• 5. februar 2021 varslet styret for Endúrs heleide da"erselskap ØPD AS Nedre Telemark tingre" om beslutningen   
 om å begjære oppbud. Gjennomgående dårlig $nansielle resultater, lav ordreinngang delvis som følge av Covid-19- 
 pandemien, og utilstrekkelige kontantreserver var hovedårsakene til beslutningen om å avvikle selskapet.

I 2020 tilførte Endúr cirka 55 millioner kroner i kapital til ØPD. Selskapet oppnådde et negativt EBITDA-resultat på 
cirka 47 millioner kroner i 2020. Fortsa" dri' ville fordret betydelig y"erligere likviditetstilførsel fra Endúr. 18. januar 
annonserte Endúr sin beslutning om å foreta en nedskrivning på 20 millioner kroner e"er en fornyet vurdering av ØPDs 
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prosjektportefølje. Likviditetsbelastningen for Endúr som følge av ØPD-konkursen forventes å ligge i området 15%25 
millioner kroner, som følge av garantier utstedt av Endúr til fordel for ØPDs kunder og kontraktsmotparter. I forhold til den 
opprinnelige anska#elsesverdien krever konkursen en nedskrivning av goodwill på cirka 419 millioner kroner, noe som 
ble belastet Endúrs 4. kvartal 2020-regnskap, sammen med et negativt resultatbidrag fra ØPDs dri' på cirka 10 millioner 
kroner i november og desember 2020.

FINANSIERING
• 15. februar 2021 utstedte Endúr ASA et ikke-amortiserende obligasjonslån på 1.100 millioner kroner, med (ytende   
 rente og forfall i 2025. Formålet med obligasjonsutstedelsen var tredelt: å full$nansiere kontantvederlaget kny"et   
 til oppkjøpene av Artec Aqua AS og Marcon-Gruppen i Sverige AB, re$nansiere av eksisterende gjeld og for å 
 $nansiere generelle selskapsformål.

STYREENDRINGER
• 4. februar 2021 trakk Bente Stangeland og Rune Skarveland seg fra sine styreverv i Endúr ASA.
• På en ekstraordinær generalforsamling 10. mars 2021 ble Bjørn Finnøy og Hedvig Bugge Reiersen valgt til nye   
 styremedlemmer.

MARKEDS- OG FRAMTIDSUTSIKTER
2020 markerte et viktig vendepunkt for Endúr. Fra å være en gruppe som primært fokuserte på de svært sykliske 
maritime og o#shore energi markedene, er Endúrs kjernevirksomhet i dag marin infrastruktur og anlegg og løsninger 
for landbasert oppdre". Gjennomføringen av en innvannende oppkjøpsstrategi innenfor disse forretningssegmentene, 
kombinert med vilje til å vurdere både salg og avvikling av ulønnsomme virksomheter utenfor selskapets kjerne, viser 
styrets og ledelsens fastholdelse til Endúrs strategiske retningsendring.

Gjennom to re"ede egenkapital emisjoner og plassering av et betydelig obligasjonslån i $nans-markedet, har Endúrs 
u"alte strategi funnet stø"et både blant selskapets aksjonærer og kredi" investorer. De"e innebærer en y"erligere 
bekre'e på at Endúr i dag er et vesentlig styrket selskap, både operativt, økonomisk, industriell innretning og 
markedsorientering, sammenlignet med hvorledes selskapet fremstod ved inngangen til regnskapsåret 2020.

Gjennom fusjonen med Oceano og oppkjøpet av BMO Entreprenør har Endúr i dag en meningsfull posisjon og 
eksponering overfor markedet for marine infrastruktur. De"e utgjør et stort marked med stabil e"erspørsel e"er 
den typen tjenester Endúr tilbyr. Norske myndigheter har annonsert en betydelig opptrapping i investeringer innen 
infrastruktur for å redusere vedlikeholds e"erslepet som har bygget seg opp. Befolkningsveksten innebærer også økt 
e"erspørsel e"er oppdatert marin infrastruktur.

Kravendringer til havneanlegg, så som elektri$sering av ferger og behov for ladepunkter på land, driver også veksten 
i marin infrastruktur. I sum forventes investeringer i marin infrastruktur i Norge å vokse med 12% årlig, i henhold til 
norsk nasjonale transportplan 2018–2029, kapi"el “Økonomiske rammer til Kystverket, Post 30 Nyanlegg og større 
vedlikehold”. Styret mener BMO Entreprenør, Installit og nylig ervervede Marcon-gruppen samlet utgjør en sterk 
pla"form for å etablere Endúr som et ledende marin infrastruktur selskap i Norden.

Mens Endúrs posisjon innen leverandør industrien til akvakultur var begrenset i 2020, har selskapets senere tids oppkjøp 
betydelig styrket selskapets posisjon og eksponering overfor den forventede veksten innen denne svært a"raktive 
næringen, spesielt kny"et til landbasert oppdre"s prosjekter innenlands og internasjonalt. Ifølge Sjømat Norges rapport 
“Et Blå" Taktski'e” forventes investeringer innen norsk akvakultur å vokse 12% årlig de neste 10 årene. De"e inkluderer 
landbasert oppdre", (ytende konstruksjoner og annen infrastruktur. E"er styrets oppfatning besi"er Endúr i dag både 
nødvendige ressurser og kritiske kompetanse for å ta en betydelig andel av de"e vekstmarkedet fremover.
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Bergen, 29. april 2021

Øivind Omar Horpestad
  (Styreleder)

-sign

Bjørn Finnøy
-sign

Hedvig Bugge Reiersen
-sign

Terje Nesbakken
-sign

Tove Ormevik
-sign

Kristoffer Nesse Hope
-sign

Jorunn Helvik Ingebrigtsen
-sign

Hans Olav Storkås
CEO

-sign

I juni 2020 annonserte Endúr en målse"ing om å bygge et selskap med en årlig omsetning på 2%2,5 milliarder kroner 
innen 2022, med 10%12 prosent EBITDA-margin. Gjennom oppkjøpene av Artec Aqua og Marcon i 2021 målse"er Endúr å 
nå nedre ende av de"e omsetningsmål allerede i 2021, ta" i betraktning årlig omsetning for selskapene som i dag utgjør 
Endúr gruppen.

Ordrereserve: Per 31. desember 2020 hadde Endúr ASA en samlet ordrereserve på 853 millioner kroner. Ordrereserven 
inkluderer verdien av estimerte u"ak i pågående rammeavtaler og inntar ikke verdien av opsjoner kny"et til eksisterende 
kontrakter. Endúrs proforma ordrereserve, inkludert Artec Aqua AS og Marcon-gruppen, var 2,7 milliarder kroner ved 
utgangen av 2020, som understreker det solide fundament de nylig ervervede selskapene tilfører inn i Endúr.

FORTSATT DRIFT
Styret i Endúr ASA er vedvarende fokusert på operasjonelle, økonomiske, strategiske og strukturelle tiltak som i størst 
mulig grad skal sikre at Endúr er posisjonert til å realisere selskapets potensiale og målse"inger, både løpende og for 
fremtiden. Oppkjøpet av BMO Entreprenør AS i 2020, e"erfulgt av oppkjøpet av Artec Aqua AS og Marcon-Gruppen i 
Sverige AB, samt obligasjons utstedelsen på 1100 millioner kroner i 2021 er eksempler på styrets fokus og engasjement, 
så også beslutningene om å avvikle tapsbringende og ikke-strategiske virksomheter.

Styret vurderer styret at Endúr-konsernets fortsa"e virksomhet samlet utgjør en god pla"form for lønnsom og 
bærekra'ig dri'.

Styret i Endúr ASA bekre'er i samsvar med regnskapslovens § 3%3 at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om 
fortsa" dri'.

ENDÚR ASA ÅRSRAPPORT 2020
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Videreført virksomhet   
Dri'sinntekter 4,5  388,5   334,5 
Annen inntekt 3  16,5   - 
Inntekt   405,0   334,5 

   
Varekostnader   (222,8)  (195,0)
Lønnskostnader 6  (153,0)  (101,0)
Avskrivinger og nedskrivinger  11,12,13  (492,8)  (8,2)
Annen dri'skostnad 28  (53,3)  (20,2)
Driftskostnader	 	 	(921,8)	 	(324,4)

   
Driftsresultat	 	 	(516,9)	 	10,1	

   
Finansinntekter 7  1,0   0,2 
Finanskostnader 7  (15,8)  (5,1)
Netto	finansposter	 	 	(14,9)	 	(4,9)

   
Resultat	før	skattekostnad	 	 	(531,8)	 	5,3	

Ska"ekostnad / Ska"einntekt 8  5,8   (1,4)
Resultat	-	videreført	virksomhet	 	 	(525,9)	 	3,9	

   
Ikke-videreført virksomhet   
Resultat - ikke-videreført virksomhet 9  6,9   (13,5)
Resultat	 	 	(519,1)	 	(9,6)

   
   
Øvrige	resultatelementer,	netto	etter	skatt:   
Elementer som ikke vil bli reklassi$sert over resultat i senere perioder   -   - 
Elementer som kan bli reklassi$sert over resultat i senere perioder   -   - 
Endring	øvrige	resultatelementer,	netto	etter	skatt  	-		 	- 
   
Totalresultat	 	 	(519,1)	 	(9,6)

   
   
Årsresultat	henføres	til:   
Eierne av morselskapet   (519,1)  (9,6)
Årsresultat		 	 	(519,1)	 	(9,6)

   
Totalresultat	henføres	til:   
Eierne av morselskapet   (519,1)  (9,6)
Totalresultat	 	 	(519,1)	 	(9,6)

   
   
Resultat	pr.	aksje   
Basisresultat pr. aksje (NOK) 10  (1,68)  (0,05)
Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 10  (1,68)  (0,05)
   
Resultat	pr.	aksje	-	videreført	virksomhet   
Basisresultat pr. aksje (NOK) 10  (1,71)  0,02 
Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 10  (1,71)  0,02

* Sammenligningtallene er omarbeidet som følge av ikke-videreført virksomhet. Se note 9. 

  NOTE   2020 2019*      
IFRS IFRS

(NOKm)

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP
OMARBEIDET
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(NOKm)

IFRS IFRS
KONSOLIDERT BALANSE  NOTE 31.12.2020 31.12.2019 

Eiendeler   
Utsa" ska"efordel 8  11,7   19,6 
Andre immaterielle eiendeler og goodwill 11, 13  410,5   114,9 
Eiendom, anlegg og utstyr 12  196,8   50,6 
Andre fordringer   0,4   - 
Sum	anleggsmidler	 	 	619,4		 	185,1	

   
Varelager 14  10,5   5,9 
Kontraktseiendeler 5 60,8   44,6 
Kundefordringer og andre fordringer 15, 23  131,2   76,9 
Kontanter og kontantekvivalenter 16, 23  167,8   20,9 
Sum	omløpsmidler	 	 370,4		 	148,3	

   

Sum	eiendeler	 	 989,8		 	333,4	

   
Egenkapital	og	forpliktelser	 	 	

Egenkapital   

Aksjekapital 17  7,3   2,1 
Overkurs   308,2   167,0 
Annen innsku" egenkapital   4,1   0,3 
Opptjent egenkapital   -   (57,9)
Sum	egenkapital	 	 	319,6		 	111,5 
   
Forpliktelser   
Rentebærende lån 18, 23  153,5   13,3 
Leasingforpliktelse 18, 19  116,0   20,5 
Andre langsiktige forpliktelser   3,6   3,5 
Sum	langsiktige	forpliktelser	 	 	273,1		 	37,4	

Rentebærende lån 18, 23  93,7   35,5 
Leasingforpliktelse 18, 19  22,0   14,6 
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 20, 21, 23  248,6   134,4 
Kontraktsforpliktelser 5  32,7  - 
Sum	kortsiktige	forpliktelser	 	 397,1		 	184,5	

   

Sum	forpliktelser	 	 670,2		 	221,9	

   

Sum	egenkapital	og	forpliktelser	 	 989,8		 	333,4	

Bergen, 29. april 2021

Øivind Omar Horpestad
  (Styreleder)

-sign

Bjørn Finnøy
-sign

Hedvig Bugge Reiersen
-sign

Terje Nesbakken
-sign

Tove Ormevik
-sign

Kristoffer Nesse Hope
-sign

Jorunn Helvik Ingebrigtsen
-sign

Hans Olav Storkås
CEO

-sign
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(NOKm)

Kontantstrøm	fra	operasjonelle	aktiviteter   

Årsresultat   (519,1)  (9,6)
   
Justeringer for:   
Ska"ekostnad / Ska"einntekt  8  (5,8)  1,4 
Avskrivninger 11, 12  16,7   14,0 
Nedskrivning av bruksverdi, leiekontrakt   14,9   - 
Nedskrivning av goodwill 11, 13  461,3   - 
Inntektsføring av Badwill   (2,4)  - 
Elementer klassi$sert som investeringer og $nansieringsaktiviteter  3,1  2,3 
Gevinst ved avgang ikke-videreført virksomhet 9  (6,2)  - 
Opsjonskostnad 6, 25  0,1   0,3 
   
Endringer i:   
Kundefordringer og andre fordringer   41,6   (6,1)
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser   (34,7)  (2,7)
Varelager / Kontraktseiendeler & Kontraktsforpliktelser   (5,5)  (32,3)
Netto	kontantstrøm	fra	operasjonelle	aktiviteter	 	 	(36,1)	 	(32,8)

   
Kontantstrøm	fra	investeringsaktiviteter   
Utbetaling ved kjøp av varige dri'smidler 11, 12  (4,2)  (3,2)
Utbetaling langsiktige fordringer   (40,5)  - 
E#ekt av konkurs i da"erselskap   (3,8)  - 
Virksomhetssammenslutninger, ne"o cash 3  (170,4)  45,3 
Netto	kontantstrøm	fra	investeringsaktiviteter	 	 	(218,9)	 	42,1	

   
Kontantstrøm	fra	finansieringsaktiviteter	   
Innbetaling ved opptak av ny egenkapital (kapitalforhøyelse) 17  213,9   0,5 
Innbetaling ved opptak av ny gjeld 18  229,7   13,9 
Utbetaling av renter  (3,1)   (2,3)
Utbetaling ved nedbetaling av leasingforpliktelse 18, 19  (13,0)  (13,0)
Utbetaling ved nedbetaling av gjeld 18  (25,6)  (4,0)
Netto	kontantstrøm	fra	finansieringsaktiviteter		 	 	401,9		 	(5,0)

   
Ne"o endring i kontanter og kontantekvivalenter   146,9   4,4 
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01   20,9   16,5 
Kontanter	og	kontantekvivalenter	31.12	 	 	167,8		 	20,9	

Herav bundne midler 16  26,1   12,4 

KONSOLIDERT KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTE 2020 2019      
IFRS IFRS



(NOKm)
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20 KONSOLIDERT ENDRINGER I EGENKAPITALEN

Egenkapital	01.01.2019	 	 	52,0		 	-		 	-		 	(48,3)	 	3,7 

Virksomhetssammenslutning   (49,9)  178,6   -   -   128,8 

Virksomhetssammenslutning - andre e#ekter   -   (12,1)  -   -   (12,1)

Kapitalforhøyelse   0,0   0,4   -   -   0,5 

Resultat   -   -   -   (9,6)  (9,6)

Egenkapitale#ekt av opsjoner   -   -   0,3   -   0,3 

Egenkapital	31.12.2019	 	 	2,1		 	167,0		 	0,3		 	(57,9)	 	111,5	

Egenkapital	01.01.2020	 	 	2,1		 	167,0		 	0,3		 	(57,9)	 	111,5 

Resultat   -   (519,1)  -   -   (519,1)

Virksomhetssammenslutning 3,17  3,2   474,1   3,7   -   481,1 

Kapitalforhøyelse 17  2,0   244,0   -   -   246,0 

Justeringer   -   (57,9)  -   57,9   - 

Egenkapitale#ekt av opsjoner   -   -   0,1   -   0,1 

Egenkapital	31.12.2020	 	 	7,3		 	308,2		 	4,1		 	-		 	319,6	

Note Aksjekapital Overkurs

Annen 

innskutt 

egenkapital

Annen 

egenkapital

Sum 

egenkapital
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ENDÚR ASA ! NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET

SAMSVARSERKLÆRING      
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med EU-godkjente International Financial Reporting Standards (IFRS) og 
tilhørende  fortolkninger, samt de y"erligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, og som skal 
anvendes per 31.12.2020. Regnskapet gjelder for perioden 01.01.2020 til 31.12.2020. Forslag til årsregnskap ble fastsa" 
av styret 29 april 2021. Årsregnskapet skal behandles av ordinær generalforsamling innen utgangen av mai 2021 for 
endelig godkjennelse. Frem til endelig godkjennelse har styret myndighet til å endre årsregnskapet. 
 
 
GRUNNLAG FOR MÅLING      
Konsernregnskapet er utarbeidet på bakgrunn av historisk kost. 
 
Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK), som også er morselskapets funksjonelle valuta. Finansiell 
informasjon er oppgi" i hele tusen i norske kroner, med unntak fra der hvor annet er oppgi".    
  
      
GRUNNLAG FOR KONSOLIDERING      
Konsernregnskapet inkluderer morselskapet Endúr ASA, da"erselskap og konsernets aksjer i tilkny"ede selskaper og 
felleskontrollerte virksomheter. Morselskapet og da"erselskaper omtales samlet som “konsernet” og hver for seg som 
“konsernselskaper”. 
 
Virksomhetssammenslutning 
Konsernet regnskapsfører virksomhetsoverdragelser ved overtakelsesmetoden når konsernet har overta" kontroll på 
selskapet. Overført vederlag er normalt målt til virkelig verdi. Det samme gjelder identi$serbare ne"o eiendeler overta". 
All goodwill er testet årlig for nedskriving. Transaksjonskostnader er kostnadsført når de påløper. 
 
Datterselskap 
Et da"erselskap er et selskap som er kontrollert av konsernet. Konsernet kontrollerer et selskap når det har re" og risiko 
på den variable avkastningen fra selskapet og har muligheten til å påvirke avkastningen gjennom sin makt i selskapet. 
Da"erselskaps regnskap konsolideres inn i konsernregnskapet med virkning fra den datoen en oppnår kontroll. 
 
Tap av kontroll 
Når konsernet mister kontroll i et da"erselskap, fraregnes eiendeler og forpliktelser og eventuelle tilhørende NCI. Tap og 
gevinst på fraregningen innregnes i resultatet. Resterende interesse i tidligere da"erselskap måles til virkelig verdi når 
kontroll er tapt. 
 
Transaksjoner	eliminert	i	konsolideringen 
Transaksjoner mellom konsernselskap og mellomværende, inkludert internt generert margin og urealiserte gevinster og 
tap, er eliminert. Urealiserte tap oppstår når transaksjoner med tilkny"ede selskaper er eliminert mot konsernets andel i 
tilkny"ede selskaper. 

Endúr ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge. Selskapet ble sti'et 22. mai 2007, og har sin 
forretningsadresse på Laksevåg i Bergen. Konsernregnskapet omfa"er morselskapet og dets da"erselskaper 
(samlet“konsernet” og individuelt “konsernselskap”). Endúr ASA er notert på Oslo Børs med ticker ENDUR.

>>

NOTE 1     INFORMASJON OM KONSERNET

NOTE 2     VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
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>> NOTE 2    VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER  *FORTS+

Det samme gjelder for urealiserte tap, men bare når det ikke foreligger indikasjoner på nedskrivinger av eiendelen som er 
solgt internt. Konsoliderte tall er utarbeidet under forutsetning av like regnskapsprinsipper for like transaksjoner og andre 
hendelser under tilsvarende omstendigheter.”      
      
VURDERINGER OG ESTIMATER      
Ved utarbeidelse av årsregnskapet i samsvar med IFRS har ledelsen brukt vurderinger, estimater og forutsetninger 
som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter 
og kostnader. Under utarbeidelsen av årsregnskapet har ledelsen beny"et estimater basert på beste skjønn, og 
forutsetninger som er vurdert å være realistiske basert på historisk erfaring. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte 
beløp. Estimater og underliggende forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige 
estimater innregnes i den perioden estimatene endres, og i alle fremtidige perioder som påvirkes. 
 
Vurderinger 
Informasjon om vurderinger som er gjort ved anvendelse av regnskapsprinsipper som har de vesentligste e#ektene 
på innregnede beløp i konsernregnskapet $nnes i følgende noter: 
 
Note 5 Om inntekter er innregnet over tid eller på et gi" tidspunkt. Identi$kasjon av leveringsforpliktelser i 
kundekontrakter. 
 
Note 19 Klassi$sering av leiekontrakter.  
 
Forutsetninger	og	estimatusikkerhet	 
Informasjon om forutsetninger og estimatusikkerhet som har vesentlig risiko for å resultere i en vesentlig justering i 
kommende år, $nnes i følgende noter: 
 
Note 3 Virksomhetssammenslutninger: virkelig verdi av overført vederlag og virkelig verdi av eiendeler anska#et og 
forpliktelser overta". 
 
Note 8 Utsa" ska"efordel; vurdering om fremtidig ska"bar inntekt som underskudd til fremføring kan brukes mot. 
 
Note 13 Nedskrivingstest; nøkkelforutsetninger for underliggende gjenvinnbare beløp. 
 
Note 21 Innregning og måling av avsetninger og betingede forpliktelser; nøkkelforutsetninger om sannsynlighet 
og størrelse på utstrømming av ressurser. Det samme gjelder for urealiserte tap, men bare når det ikke foreligger 
indikasjoner på nedskrivinger av eiendelen som er solgt internt. Konsoliderte tall er utarbeidet under forutsetning av
like regnskapsprinsipper for like transaksjoner og andre hendelser under tilsvarende omstendigheter. 

ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPPER OG NYE REGNSKAPSSTANDARDER     
Endúr har ikke implementert noen nye regnskapsstandarder eller av andre grunner gjort vesentlige endringer i 
regnskapsprinsipper i 2020.  
 
Ingen av regnskapsstandardene eller endringene i regnskapsstandarder som er utgi", men enda ikke e#ektive, forventes 
å ha betydelig påvirkning på Endúrs $nansielle rapportering.     

Endúr ASA årsrapport 2020
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>>

BMO ENTREPRENØR AS       
Den 17. desember 2020 kjøpte Endúr 100% av aksjene i BMO Entreprenør AS. 
 
Endúrs strategi er å bli en ledende aktør innen maritime tjenester, inkludert blant annet (i) bygging og vedlikehold av 
havner/kaier og (ii) undervannstjenester. Oppkjøpet av BMO Entreprenør er et viktig skri" i tråd med denne strategien. 
BMO Entreprenør er en ledende aktør innen rehabilitering av broer, kaianlegg, daminstallasjoner og andre betong- og 
stålkonstruksjoner. BMO Entreprenør tilbyr også mangfoldige undervannstjenester.     
  

VEDERLAG       
Følgende tabell oppsummerer virkelig verdi av vederlaget på anska#elsestidspunktet.     
  

IDENTIFISERBARE EIENDELER ANSKAFFET OG FORPLIKTELSER OVERTATT     
Virkelig verdi av identifserbare eiendeler og forpliktelser er basert på en ferdigstilt kjøpeprisallokering. I tabellen nedenfor 
oppsummeres de innregnede beløpene av anska#ede og overta"e eiendeler og forpliktelser på oppkjøpstidspunktet.  
     

Aksjer	utstedt       
Virkelig verdi av de utstedte aksjene var basert på børskursen til Endúr ASA 17. desember 2020 til NOK 1.165 per aksje. 
           
Opsjoner       
Endúr utstedte 12,5 millioner aksjeopsjoner til selgerne av BMO. Opsjonsverdien er beregnet til 3,7 millioner kroner.  
     

Kontanter   297,5 
Aksjer i Endúr ASA (107 470 870 aksjer)   125,2 
Opsjoner   3,7 
Totalt	vederlag	 	 	426,4	

Utsa" ska"efordel   6,5 
Ordrereserve   26,1 
Andre immaterielle eiendeler   0,0 
Eiendom, anlegg og utstyr   102,1 
Finansielle eiendeler   0,2 
Arbeidskapital   (22,6)
Ne"o $nansiell gjeld   (65,2)
Utsa" ska"   (8,3)
Kontanter og kontantekvivalenter   108,9 
Sum	identifiserte	netto	eiendeler	 	 	147,8	

(NOKm)

(NOKm)
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>>

Videreført virksomhet  
Dri'sinntekter   808,8 
Varekostnader   (382,9)
Lønnskostnader   (259,7)
Avskrivninger, nedskrivninger   (516,2)
Andre dri'skostnader   (121,4)
Driftsresultat	 	 	(471,5)

Finansinntekter   1,0 
Finanskostnader   (18,6)
Resultat	før	skatt	 	 	(489,1)

Ska"ekostnad   5,8 
Resultat	-	videreført	virksomhet	 	 	(483,2)

Samlet vederlag   426,5 
Virkelig verdi av identi$serbare ne"o eiendeler ervervet   147,8 
Goodwill	 	 	278,7	

Dri'sinntekter  -
Dri'sresultat  -

GOODWILL   
Goodwill som oppsto ved oppkjøpet er regnskapsført som følger.   
   
 

OCEANO AS   
16. oktober 2020 overtok Endúr 100% av aksjene i Oceano AS gjennom en fusjon. Oceano AS ble etablert som konsern i 
2020, e"er en fusjon mellom ØPD AS og Installit AS.  
 

Goodwill-verdien kan forklares av synergier, stordri'sfordeler, forventninger om fremtidig lønnsomhet og vekst og for-
ventning om bedre markedsvilkår.

Resultatregnskap	i	det	overtatte	selskapet	etter	overtakelsestidspunktet

2020 - Proforma

17.12.2020 - 31.12.2020 Proforma

SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP - PROFORMA   
Dersom virksomhetssammenslutningen hadde vært gjennomført 1. januar 2020, anslår ledelsen at den sammendra"e 
konsoliderte resultatregnskapet 2020 ville ha vært i henhold til tabellen nedenfor. Ved fastse"elsen av disse beløpene 
har ledelsen anta" at virkelig verdijusteringer som oppstod på anska#elsestidspunktet ville vært de samme dersom 
oppkjøpet hadde skjedd 1. januar 2020.

NOTE 3    VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING  *FORTS+

(NOKm)

(NOKm)

(NOKm) 17.12.2020 - 31.12.2020 
Proforma



Endúr ASA årsrapport 2020 Endúr ASA årsrapport 2020 25

ENDÚR ASA ! NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET

Utsa" ska"efordel   0,0 
Ordrereserve   0,3 
Kunderelasjoner   4,1 
Andre immaterielle eiendeler   0,1 
Eiendom, anlegg og utstyr   47,8 
Finansielle eiendeler   0,4 
Arbeidskapital   (56,6)
Ne"o $nansiell gjeld   (108,9)
Utsa" ska"   (1,0)
Kontanter og kontantekvivalenter   17,2 
Sum	identifiserte	netto	eiendeler	 	 	(96,7)

Aksjer i Endúr ASA (215 021 018 aksjer)   352,1 
Totalt vederlag   352,1 

VEDERLAG   
Følgende tabell oppsummerer virkelig verdi av vederlaget på anska#elsestidspunktet.  
 

Aksjer	utstedt 
Virkelig verdi av de utstedte aksjene var basert på børskursen til Endúr ASA den 16. oktober 2020 til NOK 1.64 per aksje.  
   
  Etterfølgende	justering	av	vederlaget 
E"er fusjonen med Oceano inngikk Endúr ASA en avtale med de tidligere hovedaksjonærene i Oceano, hvor de tidligere 
aksjonærer skal kompensere selskapet ved overføring av NOK 13 millioner. Kompensasjonen blir behandlet som en e"er-
følgende justering av transaksjonsprisen og inkludert i resultatet, klassi$sert som annen inntekt. ar basert på børskursen 
til Endúr ASA den 16. oktober 2020 til NOK 1.64 per aksje.   
   
 IDENTIFISERBARE EIENDELER ANSKAFFET OG FORPLIKTELSER OVERTATT     
Virkelig verdi av identifserbare eiendeler og forpliktelser er basert på en ferdigstilt kjøpeprisallokering. I tabellen nedenfor 
oppsummeres de innregnede beløpene av anska#ede og overta"e eiendeler og forpliktelser på oppkjøpstidspunktet.

(NOKm)

(NOKm)

Samlet vederlag   352,1 
Virkelig verdi av identi$serbare ne"o eiendeler ervervet   (96,7)
Goodwill   448,8 

Som et resultat av oppdaterte forventninger kny"et til fremtidig lønnsomhet, ble goodwill relatert til CGU ØPD AS 
nedskrevet. Se note 13 for y"erligere informasjon.

GOODWILL   
Goodwill som oppsto ved oppkjøpet er regnskapsført som følger.   
   
 (NOKm)

>>

NOTE 3    VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING  *FORTS+
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Videreført virksomhet  
Dri'sinntekter   627,1 
Varekostnader   (360,4)
Lønnskostnader   (241,8)
Avskrivninger, nedskrivninger   (507,6)
Andre dri'skostnader   (83,2)
Driftsresultat	 	 	(565,9)

Finansinntekter   1,1 
Finanskostnader   (19,9)
Resultat	før	skatt	 	 	(584,8)

Ska"ekostnad   5,8 
Resultat	-	videreført	virksomhet	 	 	(579,0)

Dri'sinntekter   50,9 
Dri'sresultat   (441,8)

Resultatregnskap	i	det	overtatte	konsernet	etter	overtakelsestidspunktet

2020 - Proforma

16.10.2020 - 31.12.2020 
Proforma

17.12.2020 - 31.12.2020 Proforma

SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP - PROFORMA  
Dersom virksomhetssammenslutningen hadde vært gjennomført 1. januar 2020, anslår ledelsen at den sammendra"e 
konsoliderte resultatregnskapet 2020 ville ha vært i henhold til tabellen nedenfor. Ved fastse"elsen av disse beløpene 
har ledelsen anta" at virkelig verdijusteringer som oppstod på anska#elsestidspunktet ville vært de samme dersom 
oppkjøpet hadde skjedd 1. januar 2020.

NOTE 3    VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING  *FORTS+

(NOKm)

(NOKm)

(NOKm)
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SEGMENTER        
Endúr ASA rapporterer i 2020 fordelt på følgende segment. Disse segmentene tilbyr forskjellige produkter og tjenester, 
og administreres og rapporteres separat fordi de krever forskjellige markedsføringsstrategier. Transaksjoner mellom 
segmentene prisse"es e"er prinsippet om armlengdes avstand. Endringer av segmenter fra 2019 til 2020 skyldes 
virksomhetssammenslutningen beskrevet i note 3. Segmentinformasjonen for 2019 er omarbeidet som følge av at 
virksomhet er klassi$sert som ikke videreført virksomhet ref note 9.

Marin infrastruktur
Marin infrastruktur segmentet omfa"er bygging og vedlikehold av havner/kaier og undervannstjenester
Omfa"er selskapene Installit AS, BMO Entreprenør AS and ØPD AS.

Maritim
Services-segmentet omfa"er maritim service og vedlikehold av skip.
Omfa"er selskapet Endúr Maritime AS.

Akvakultur
Akvakultur-segmentet omfa"er produksjon av betong(åter for akvakultursektoren.
Omfa"er selskapene Endúr Sjøsterk AS og Endúr Eiendom AS.

Energi
Energi-segmentet omfa"er leveranser kny"et til vedlikehold, modi$kasjon, installasjon, fabrikasjon og ombygging 
av komplekse olje- og gassinstallasjoner både onshore og o#shore. De"e inkluderer også en rekke komplekse 
serviceoppdrag som krever bruk av avansert tilkoms"eknikk.
Omfa"er selskapene Endúr Industrier AS og Endúr AAK AS.

Annet
Annet inkluderer ufordelte konsernkostnader, investeringer i konsernets da"erselskap samt konsern$nansiering. 

Segmentene måles e"er dri'sresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) og dri'sresultat (EBIT). De"e fremgår av 
interne ledelsesrapporter som gjennomgås av konsernets administrerende direktør.

Dri'sinntekter   65,2   198,8   51,2   76,0   4,2   (6,9)  388,5 

Resultat	før	avskrivninger	(EBITDA)	 	 	(0,4)	 	2,0		 	(5,4)	 	(7,4)	 	(12,8)	 	-		 	(24,1)

Avskrivninger   (1,0)   (8,5)  (17,5)  (3,6)  (0,9)  -   (73,8)

Nedskrivninger   -   (42,3)  (419,0)  -   -   -   (419,0)

Driftsresultat	(EBIT)		 	 	(1,4)	 	(48,8)	 	(441,9)	 	(11,0)	 	(13,7)	 	-		 	(516,9)

Segment eiendeler   96,2   149,0   698,0   29,8   845,0   (838,6)  979,4 

Segment forpliktelser   26,7   74,3   740,6   38,4   77,5   (297,8)  659,8 

Dri'sinntekter   136,1   163,7   -   38,9   7,3   (11,6)  334,5 

Resultat	før	avskrivninger	(EBITDA)	 	 	15,3		 	16,9		 	-		 	(3,9)	 	(10,0)	 	-		 	18,3	

Avskrivninger   (0,8)  (6,5)  -   (0,3)  (0,6)  -   (8,2)

Nedskrivninger   -   -   -   -   -   -   - 

Driftsresultat	(EBIT)	 	 	14,5		 	10,4		 	-		 	(16,6)	 	(10,6)	 	-		 	10,1	

Segment eiendeler   107,9   205,7   -   69,6   216,3   (266,0)  333,4 

Segment forpliktelser   22,7   80,7   -   75,9   122,9   (80,4)  221,9 

Akvakultur

Akvakultur

Annet

Annet

Maritim

Maritim

Konsern 
interne 

elimineringer

Konsern 
interne 

elimineringer

Marin 
infra-

struktur

Marin 
infra-

struktur

Energi

Energi

Sum

Sum

2019  (NOKm)

2020  (NOKm)

NOTE 4    SEGMENTINFORMASJON

STORE KUNDER 
Inntekter fra en kunde i konsernets maritime segment utgjorde cirka 77 millioner kroner av konsernets samlede inntekter.
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Salgsinntekter fra kundekontrakter innregnes når kontrollen over en vare eller tjeneste er overført til kunden, og til det 
beløp som re(ekterer hva konsernet forventer å mo"a som vederlag for varen eller tjenesten. I resultatregnskapet er 
salgsinntekter presentert ne"o e"er fradrag for raba"er, merverdiavgi' og andre o#entlige avgi'er.   
               
Service-	og	vedlikeholdskontrakter 
Kontrakter for service og vedlikeholdsarbeid faktureres i stor grad e"er regning, men det forekommer også 
fastpriskontrakter eller kontrakter med elementer av fastpris. Hvert serviceoppdrag er vanligvis vurdert som en separat 
leveringsforpliktelse, og inntekten regnskapsføres normalt i henhold til leverte timer og materiell. For kontrakter med 
vesentlig fastpriselement beny"es en inndatametode for å fastslå fremdri' i prosjektet som igjen er grunnlag for 
inntektsføring over tid. 
 
Tilvirkningskontrakter 
Tilvirkningskontrakter utgjør en leveringsforpliktelse. For tilvirkningskontrakter regnskapsføres inntekter over tid basert 
på en inndatametode. De relaterte kostnadene resulta&øres når de påløper. Betalingsvilkår er vanligvis basert på 
milepæler. Mo"a"e forskudd inngår i kontraktsforpliktelser. Ikke-fakturerte inntekter er inkludert i kontraktseiendeler. 
 
Kontraktssaldoer 
En kontraktseiendel de$neres som re"en til vederlag i by"e mot varer eller tjenester som konsernet har overført til en 
kunde. Hvis konsernets overfører varer eller tjenester til en kunde før kunden betaler vederlag eller før betalingsfristen 
forfaller, innregnes en kontraktseiendel for opptjent vederlag som er betinget (f. eks. u&ørt, ikke-fakturering 
produksjon). 
 
En fordring representerer konsernets re" til vederlag som er ubetinget (f. eks. kundefordringer). 
 
En kontraktsforpliktelse er en plikt til å overføre varer eller tjenester til en kunde som konsernet har mo"a" vederlag fra 
(eller har re" til vederlag fra som er forfalt). Hvis en kunde betaler vederlag før konsernet overfører varer eller tjenester 
til kunden, vil en kontraktsforpliktelse innregnes på tidspunktet for betaling. Kontraktsforpliktelser innregnes som 
inntekt på det det tidspunkt konsernet oppfyller leveringsforpliktelsen slik den er spesi$sert i kontrakten.   
        

NOTE 5    INNTEKTER



Endúr ASA årsrapport 2020 Endúr ASA årsrapport 2020 29

ENDÚR ASA ! NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET

Akvakultur Maritim Marine 
Infrastructure

Energi Sum

DISAGGREGERING AV INNTEKTER FRA KUNDEKONTRAKTER

KONTRAKTSBALANSER

Primære	geografiske	markeder           

Norge og norsk kontinentalsokkel 65,2   136,1   197,0   161,4   51,2   -   75,1   37,0   388,5   334,5 

Andre  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

 65,2		 	136,1		 	197,0		 	161,4		 	51,2		 	-		 	75,1		 	37,0		 	388,5		 	334,5	

Inntektstype          

Service- og vedlikeholdskontrakter -   -   197,0   147,6   51,2   -   -   37,0   248,2   184,6 

Prosjekter - Betonglektere 65,2   136,1   -   -   -   -   -   -   65,2   136,1 

Andre -   -   -   13,8   -   -   75,1   -   75,1   13,8 

 65,2		 	136,1		 	197,0		 	161,4		 	51,2		 	-		 	75,1		 	37,0		 	388,5		 	334,5	

Tidspunkt	for	inntektsføring          

Produkter overført på et gi" tidspunkt  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Produkter og tjenester overført over tid  65,2   136,1   197,0   161,4   51,2   -   75,1   37,0   388,5   334,5 

 65,2		 	136,1		 	197,0		 	161,4		 	51,2		 	-		 	75,1		 	37,0		 	388,5		 	334,5	

202020202020 2020 2020 20192019201920192019

Fordringer, som inngår i kundefordringer og andre fordringer     95,7   50,8 

Kontraktseiendeler      60,8  44,6 

Kontraktsforpliktelser       32,7   - 

31.12.2020 31.12.2019

Leveringsforpliktelser som ikke er oppfylt på rapporteringsdagen, har en forventet opprinnelig varighet på e" år eller 
mindre.

Kontraktseiendelene gjelder konsernets re" til vederlag for arbeid som er fullført, men ikke fakturert på 
rapporteringsdato. Kontraktseiendelene overføres til fordringer når re"ighetene blir ubetingede. De"e skjer vanligvis 
når konsernet utsteder en faktura til kunden. Det har vært vesentlige endringer i saldoene for kontraktseiendelen og 
kontraktsforpliktelsen i rapporteringsperioden. De"e skyldes i hovedsak virksomhetssammenslutningen beskrevet 
i note 3.

NOTE 5    INNTEKTER  *FORTS+

(NOKm)

(NOKm)
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Pensjoner
I konsernet er det i hovedsak innskuddsbaserte pensjonsordninger som kostnadsføres e"er hvert som innskudd gjøres 
i ordningen. Enkelte selskaper i konsernet har også pensjonsordning i LO-NHO området som omfa"er Avtalefestet 
pensjon (AFP). Ordningen behandles regnskapsmessig som en innskuddsbasert ordning, da ordningens administrator
ikke er i stand til å foreta de nødvendige beregningene av forpliktelser, midler og pensjonsopptjening for de 
enkelte medlemsforetak. Følgelig vil premien og egenandelen kostnadsføres løpende. Imidlertid har man valgt å 
beregne en forpliktelse kny"et til de ansa"e som har valgt å ta ut AFP. Disse er betegnet som aktive AFP’ere, og 
forpliktelsen tilsvarer arbeidsgivers egenandel i perioden fra de tar ut AFP til fylte 67 år. Forpliktelsen er innregnet i 
konsernregnskapet. I tillegg er den anta"e underdekningen i den gamle AFP ordningen innregnet i
konsernregnskapet.

Aksjebasert betaling
Konsernet har aksjebasert avlønning. Den aksjebaserte avlønningen er målt til virkelig verdi på tidspunkt for tildeling. 
Opsjonsprogrammet gjøres opp i aksjer. Virkelig verdi av utstedte aksjer er kostnadsført over utøvelsesperioden, 
som er et avtalt fremtidig tidspunkt. Kostnaden av transaksjoner for ansa"es aksjebaserte avlønning er kostnadsført 
over gjennomsni"lig utøvelsesperiode. Verdien av utstedte opsjoner i transaksjonen, er innregnet som lønn og 
personalkostnader i resultatet og annen innsku" kapital. Arbeidsgiveravgi' på opsjonene er bokført som en 
forpliktelse og innregnet over estimert utøvelsesperiode.

Konsernet er pålagt å ha en pensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets 
pensjonsordninger tilfredsstiller denne loven.

Konsernet har innskuddsbaserte pensjonsordninger for sine ansa"e. Innskuddsbaserte pensjonsordninger er 
pensjonsordninger hvor et selskap betaler faste innskudd inn til et pensjonsfond, og vil ikke ha noe legale eller andre 
forpliktelser til å betale tilleggsytelser hvis fondet ikke har tilstrekkelige midler til å betale ut pensjoner til de ansa"e. 
Innskuddet blir kostnadsført når det påløper. 

Kostnadsført innskuddspensjon utgjorde TNOK 5 549 i 2020.

Konsernet har, for enkelte ansa"e, en AFP-ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansa"e kan 
velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og gir da y"erligere opptjening 
ved arbeid fram til 67 år. AFP-ordningen er en ytelsesbasert (erforetakspensjonsordning, og $nansieres gjennom premier 
som fastse"es som en prosent av lønn. Mellom 1G og 7,1G Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av 
forpliktelse og midler i ordninger. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning 
hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. 

Se note 24 for y"erligere informasjon om aksjeopsjoner.  

LØNNSKOSTNADER

Lønn og feriepenger   125,4   83,3 

Arbeidsgiveravgi'   17,6   12,4 

Opsjonskostnad   0,1   0,3 

Pensjonskostnader   5,6   4,0 

Andre personalkostnader   4,3   1,1 

Sum	 	 	153,0		 	101,0	

   

Antall ansa"e 31.12   464   291 

20192020(NOKm)
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NETTO FINANSPOSTER
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Lønn og feriepenger   125,4   83,3 

Arbeidsgiveravgi'   17,6   12,4 

Opsjonskostnad   0,1   0,3 

Pensjonskostnader   5,6   4,0 

Andre personalkostnader   4,3   1,1 

Sum	 	 	153,0		 	101,0	

   

Antall ansa"e 31.12   464   291 

Renteinntekter   1,0   0,2 

Valutagevinst   0,0   0,0 

Finansinntekter   1,0   0,2 

   

Rentekostnader   7,1   3,6 

Valutatap   0,3   0,1 

Andre $nanskostnader   8,5   1,3 

Finanskostnader	 	 	15,9		 	5,1	

   

Netto	finanskostnader	 	 	(14,9)	 	(4,9)

20192020

20192020

Inntektsska" består av periodeska" og endring i utsa" ska". Forpliktelser og eiendeler ved utsa" ska" er beregnet på 
alle forskjeller mellom regnskapsmessig og ska"emessig verdi på eiendeler og gjeld.

Utsa" ska"efordel regnskapsføres når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige ska"emessige overskudd i 
senere perioder til å ny"iggjøre ska"efordelen. Selskapene regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført eiendel ved utsa" 
ska" i den grad det har bli" sannsynlig at selskapet kan beny"e seg av den
utsa"e ska"efordelen. Likeledes vil selskapet redusere eiendel ved utsa" ska" i den grad selskapet ikke lenger anser det 
som sannsynlig at det kan ny"iggjøre seg av den utsa"e ska"efordelen.

Utsa" ska" og utsa" ska"efordel måles basert på forventet fremtidig ska"esats til de selskapene i konsernet hvor det 
har oppstå" midlertidige forskjeller.
Utsa" ska" og utsa" ska"efordel regnskapsføres til nominell verdi og er klassi$sert som anleggsmiddel (langsiktig 
forpliktelse) i balansen.

SKATTEKOSTNAD

Betalbar	skatt  

Årets betalbare ska"   -   - 

Sum	betalbar	skatt	for	perioden	 	 	-		 	- 

Endring utsa" ska"   

Endring i utsa" ska"   5,8   (1,4)

Sum	endring	utsatt	skatt	 	 	5,8		 	(1,4)

    

Skattekostnad	 	 	5,8		 	(1,4) >>

(NOKm)

(NOKm)
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AVSTEMMING AV EFFEKTIV SKATTESATS

2019

Årsresultat    (519,1)   (9,6)

Ne"o ska"ekostnad / ska"einntekt    (5,8)   1,4 

Resultat	før	skatt	 	 	 	(524,9)	 	 	(8,2)

     

Ska" på nominell ska"esats  22,0 %  115,5  22,0 %  1,8 

Andre permanente forskjeller  -22,2 %  (116,7) 20,1 %  1,7 

E#ekt av midlertidige forskjeller ikke innregnet    1,3 %  7,1  -59,3 %  (4,9)

Netto	skattekostnad	/	skatteinntekt	for	konsernet	 1,1	%	 	5,8		 -17,2	%	 	(1,4)

Anleggsmidler   (10,7)  0,1   4,7   (8,0)  (13,8)

Omløpsmidler   (30,5)  (4,5)  -   28,3   (6,8)

Regnskapsmessig avsetninger   (0,0)  0,0   -   (9,9)  (9,9)

Andre forskjeller   (1,3)  0,0   -   (0,1)  (1,4)

Merverdier   -   -   -   42,0   42,0 

Fremført rentefradrag   (55,6)  -   -   -   (55,6)

Underskudd til fremføring   (443,2)  10,0   240,7   (188,4)  (380,9)

Sum	grunnlag	knyttet	til	utsatt	skatt	 	 	(541,3)	 	5,6		 	245,4		 	(136,1)	 	(426,3)

Netto	utsatt	skatt/skattefordel	 	 	119,1		 	(1,2)	 	(54,0)	 	29,9		 	93,8	

      

Netto	utsatt	skatt/skattefordel	
ikke	innregnet	i	regnskapet		 	 	99,4		 	(7,1)	 	(54,0)	 	43,7		 	82,1	

Netto	utsatt	skatt/skattefordel		i	regnskapet	 	 	19,6		 	5,8		 	-		 	(13,8)	 	11,7	

31.12.2019 31.12.2020

Innregnet
i resultat-

regnskapet
Avgang 

datterselskap

Ervervet i
 virksomhets-

sammen-
slutninger

INNREGNET UTSATT SKATT OG UTSATT SKATTEFORDEL

Utsa" ska"efordel er ikke regnskapsført fullt ut fordi det ikke er sannsynlig at fremtidig ska"epliktig inntjening vil være 
tilgjengelig slik at konsernet kan beny"e grunnlaget fullt ut.

NOTE 8    SKATT  *FORTS+

20192020(NOKm)

(NOKm)
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Årsresultat    (519,1)   (9,6)

Ne"o ska"ekostnad / ska"einntekt    (5,8)   1,4 

Resultat	før	skatt	 	 	 	(524,9)	 	 	(8,2)

     

Ska" på nominell ska"esats  22,0 %  115,5  22,0 %  1,8 

Andre permanente forskjeller  -22,2 %  (116,7) 20,1 %  1,7 

E#ekt av midlertidige forskjeller ikke innregnet    1,3 %  7,1  -59,3 %  (4,9)

Netto	skattekostnad	/	skatteinntekt	for	konsernet	 1,1	%	 	5,8		 -17,2	%	 	(1,4)

Anleggsmidler   (10,7)  0,1   4,7   (8,0)  (13,8)

Omløpsmidler   (30,5)  (4,5)  -   28,3   (6,8)

Regnskapsmessig avsetninger   (0,0)  0,0   -   (9,9)  (9,9)

Andre forskjeller   (1,3)  0,0   -   (0,1)  (1,4)

Merverdier   -   -   -   42,0   42,0 

Fremført rentefradrag   (55,6)  -   -   -   (55,6)

Underskudd til fremføring   (443,2)  10,0   240,7   (188,4)  (380,9)

Sum	grunnlag	knyttet	til	utsatt	skatt	 	 	(541,3)	 	5,6		 	245,4		 	(136,1)	 	(426,3)

Netto	utsatt	skatt/skattefordel	 	 	119,1		 	(1,2)	 	(54,0)	 	29,9		 	93,8	

      

Netto	utsatt	skatt/skattefordel	
ikke	innregnet	i	regnskapet		 	 	99,4		 	(7,1)	 	(54,0)	 	43,7		 	82,1	

Netto	utsatt	skatt/skattefordel		i	regnskapet	 	 	19,6		 	5,8		 	-		 	(13,8)	 	11,7	

Styret i da"erselskapet Endúr Energy Solutions AS vedtok 13 feb 2020 å begjære oppbud i selskapet. Selskapet hadde 
over en tid opplevd en anstrengt likviditetssituasjon, og styret vurderte at det ikke lenger forelå grunnlag for fortsa" dri'. 

Resultatet frem til oppbudsbegjæring er presentert under Ikke videreført virksomhet. I tillegg er gevinst ved oppbud 
presentert som ikke videreført virksomhet.

EFFEKT AV AVGANG

Eiendom, anlegg og utstyr    12,5 

Kontraktseiendeler     14,2 

Kundefordringer og andre fordringer    24,4 

Kontanter og kontantekvivalenter    3,8 

Leasingforpliktelse     (11,7)

Rentebærende lån     (13,9)

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser     (35,6)

Netto	eiendeler	og	forpliktelser	 	 	 	 	(6,2)

NOTE 9     IKKE VIDEREFØRT VIRKSOMHET

2020

RESULTAT FRA IKKE!VIDEREFØRT VIRKSOMHET

Inntekter     4,9   162,7 
Kostnader     (4,3)  (176,2)
Resultat	før	skatt	 	 	 	 	0,7		 	(13,5)

Ska"ekostnad     -   - 
Resultat	 	 	 	 	0,7		 	(13,5)

Gevinst ved opphør virksomhet    6,2   - 
Netto	resultat	fra	ikke-videreført	virksomhet	 	 		 	 6,9		 	(13,5)	

Resultat	per	aksje	fra	ikke-videreført	virksomhet   
Resultat per aksje (NOK)     0,02  -0,07 
Utvannet resultat per aksje (NOK)     0,02  -0,07

20192020(NOKm)

KONTANTSTRØM FRA IKKE!VIDEREFØRT VIRKSOMHET

Ne"o kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter     -   (2,3)

Ne"o kontantstrøm fra investeringsaktiviteter     (3,8)  (1,1)

Ne"o kontantstrøm fra $nansieringsaktiviteter      -   3,5 

Netto	kontantstrøm	 	 	 	 	(3,8)	 	0,1	

20192020(NOKm)

(NOKm)

REGNSKAPSPRINSIPPER

Ved avhendelse av et separat og vesentlig virksomhetsområde, blir resultatet fra dri'en av de"e virksomhetsområdet, 
samt gevinst/tap ved avhendelsen klassi$sert som ikke-videreført virksomhet, hvis kriteriene i IFRS 5 er tilfredsstilt. 
Resultat fra dri' av avhendingsgruppe holdt for salg, blir klassi$sert som ikke-videreført virksomhet. Når ikke-videreført 
virksomhet blir identi$sert blir sammenligningstallene i resultatregnskapet og andre inntekter og kostnader omarbeidet 
for å vise resultat fra denne virksomheten som om denne virksomheten hadde vært ikke-videreført i det året.



Endúr ASA årsrapport 202034

NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET34

20192020

Ordinært resultat per aksje er beregnet som forholdet mellom årets resultat som tilfaller aksjeeierne i morselskapet, 
og vektet gjennomsni"lig utestående ordinære aksjer. I beregningen av utvannet resultat per aksje er resultatet som 
tilfaller aksjeeierne og antall vektet gjennomsni"lig utestående aksjer justert for alle utvanningse#ekter kny"et til 
konvertible obligasjoner og aksjeopsjoner. I beregningene er det lagt til grunn at eksisterende konvertible obligasjoner og 
ansa"eopsjoner er konvertert/utøvd på den første dagen i regnskapsperioden. Konvertible obligasjoner utstedt utstedt i 
løpet av året er anse" å ha bli" konvertert på tildelingsdatoen. 

RESULTAT HENFØRT TIL ORDINÆRE AKSJER *BASIS+

BASISRESULTAT PER AKSJE

VEKTET GJENNOMSNITTLIG ANTALL UTESTÅENDE AKSJER *BASIS+

VEKTET GJENNOMSNITTLIG ANTALL UTESTÅENDE AKSJER *UTVANNET+

RESULTAT HENFØRT TIL ORDINÆRE AKSJER *UTVANNET+

Resultat henført til ordinære aksjer (Basis)   (519,1)  (9,6)

Utstedte aksjer 1 januar     213 091 018   20 000 
E#ekt av utstedte aksjer kny"et til virksomhetssammenslutning 19.02.2019  -     194 581 096 
E#ekt av utstedte aksjer   13.07.2020  -     53 014 
E#ekt av utstedte aksjer   08.07.2020  32 146 119   -   
E#ekt av utstedte aksjer   17.10.2020  1 561 643   -   
E#ekt av utstedte aksjer kny"et til virksomhetssammenslutning 18.11.2020  44 182 401   -   
E#ekt av utstedte aksjer   18.12.2020  12 557 137   -   
E#ekt av utstedte aksjer   18.12.2020  3 827 730   -   
E#ekt av utstedte aksjer kny"et til virksomhetssammenslutning 21.12.2020  742 009   -   
E#ekt av utstedte aksjer   21.12.2020  57 100   -   
Vektet	gjennomsnittlig	antall	utestående	aksjer	31	desember			 	 308	165	157		 	194	654	110	

Vektet gjennomsni"lig antall utestående aksjer (basis)    308 165 157   194 654 110 

Vektet	gjennomsnittlig	antall	utestående	aksjer	(utvannet)	per	31.12		 	 		308	165	157			 	194	654	110	

Resultat henført til ordinære aksjer (Basis)     (519,1)  (9,6)

Resultat	henført	til	ordinære	aksjer	(Utvannet)	 	 	 	 	(519,1)	 	(9,6)

Dato

Beregning av basisresultat per aksje er basert på følgende resultat som kan henføres til ordinære aksjonærer og vektet 
gjennomsni"lig antall utestående aksjer.

UTVANNET RESULTAT PER AKSJE 
Beregningen av utvannet resultat per aksje er basert på følgende resultat som kan henføres til ordinære aksjonærer 
og vektet gjennomsni"lig antall utestående aksjer e"er justering for virkningene av alle utvanningse#ekter.

Pr. 31. desember 2020 ble 4 995 000 konvertible obligasjoner og 13 500 000 opsjoner ekskludert fra utvannet vektet 
gjennomsni"lig antall utestående aksjer fordi de gir en motsa" utvanningse#ekt.

NOTE 10    RESULTAT PER AKSJE

20192020

20192020

20192020

 

(NOKm)

(NOKm)

(NOKm)

(NOKm)



Konsesjoner,
patenter 

m.m.

Konsesjoner,
patenter 

m.m.

Note
Kunde-

relasjoner
Ordre 

backlog Goodwill

Goodwill

Sum

Sum

Anska#elseskost 1. jan. 2020   2,2   -   -   113,6   115,8 
Tilgang   -   -   -   -   - 
Tilganger gjennom oppkjøp av selskap 3  0,1   4,1   26,4   727,5   758,1 
Anskaffelseskost	31.	des.	2020	 	 	2,4		 	4,1		 	26,4		 	841,1		 	873,9	
Akk. avskrivninger pr 1. jan. 2020   (0,9)  -   -   -   (0,9)
Årets avskrivninger    (1,1)  -   -   -   (1,1)
Årets nedskrivninger 13  -   -   -   (461,3)  (461,3)
Akk	av/nedskrivninger	31.	des.	2020	 	 	(2,0)	 	-		 	-		 	(461,3)	 	(463,4)
       
Bokført	verdi	31.	des.	2020	 	 	0,3		 	4,1		 	26,4		 	379,8		 	410,5	
     
     Ned-  
Avskrivningssatser  10 år 7 år 2,5 år skrivings- 
Avskrivningsplan  Lineær Lineær Lineær test
 

Se note 13 for detaljer kny"et til nedskrivnings-test.

Anska#elseskost 1. jan. 2019     -   -   - 
Tilgang     0,8   -   0,8 
Tilganger gjennom oppkjøp av selskap     1,4   113,6   114,9 
Anskaffelseskost	31.	des.	2019	 	 	 	 	2,2		 	113,6		 	115,8	

Akk. avskrivninger pr 1. jan. 2019     -   -   - 
Årets avskrivninger      (0,9)  -   (0,9)
Årets nedskrivninger     -   -   - 
Akk	av/nedskrivninger	31.	des.	2019	 	 	 	 	(0,9)	 	-		 	(0,9)

       
Bokført	verdi	31.	des.	2019	 	 	 	 	1,3		 	113,6		 	114,9	
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IMMATERIELLE EIENDELER

Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp 
balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i konsernet. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost 
redusert for eventuell av – og nedskrivning.

Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader, balanseføres ikke, men 
kostnadsføres løpende.

Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over 
økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på de"e. Avskrivningsmetode og – periode vurderes minst 
årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller – periode behandles som estimatendring.

Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid og goodwill testes for nedskrivning minst årlig, enten individuelt eller som 
en del av en kontantstrømgenererende enhet.
Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid og goodwill avskrives ikke. Levetiden på immaterielle eiendeler med 
ubestemt levetid vurderes årlig med hensyn til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. Hvis ikke behandles 
endringen til bestemt levetid prospektivt.

NOTE 11    IMMATERIELLE EIENDELER

Vektet gjennomsni"lig antall utestående aksjer (basis)    308 165 157   194 654 110 

Vektet	gjennomsnittlig	antall	utestående	aksjer	(utvannet)	per	31.12		 	 		308	165	157			 	194	654	110	

(NOKm)

(NOKm)
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Eiendom, anlegg og utstyr måles til anska#elseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges 
eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resulta&øres.

Anska#elseskost for eiendom, anlegg og utstyr er kjøpsprisen, inkludert avgi'er/ska"er og kostnader direkte kny"et 
til å se"e dri'smidlet i stand for bruk. Utgi'er påløpt e"er at dri'smidlet er ta" i bruk, slik som løpende vedlikehold, 
resulta&øres, mens øvrige utgi'er som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført.

Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning og endringer i 
estimat på utrangeringsverdi er regnskapsført som en estimatendring. 

Anlegg under u&ørelse er klassi$sert som anleggsmidler og er oppført til kost inntil tilvirking eller utvikling er ferdigstilt. 
Anlegg under u&ørelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir ta" i bruk. Dersom dri'smidler har et høyere 
balanseført verdi enn gjenvinnbart beløp, blir disse nedskrevet til gjenvinnbart beløp.

EIENDOM, ANLEGG OG UTSTYR

Tomt, bygg

Tomt, byggNote

Note
Bruksverdi, 

leiekontrakt

Bruksverdi, 
leiekontrakt

Maskiner, 
anlegg

Maskiner, 
anlegg

Inventar

Inventar

Sum

Sum

Anska#elseskost 1. jan. 2020   15,2   45,8   5,9   7,8   74,8 

Tilgang   2,8   30,9   0,2   1,3   35,1 

Virksomhetssammenslutning 3  7,2   85,1   26,3   35,3   154,0 

Avgang   (0,3)  (11,1)  (0,5)  (0,6)  (12,5)

Anskaffelseskost	31.	des.	2020	 	 	24,8		 	150,7		 	31,9		 	43,8		 	251,3	

Akk av/nedskrivninger 1. jan. 2020   (1,2)  (15,6)  (1,3)  (6,1)  (24,1)

Periodens avskrivninger    (1,0)  (11,3)  (2,4)  (0,9)  (15,5)

Nedskrivninger 13  -   (14,9)  -   -   (14,9)

Akk	av/nedskrivninger	31.	des.	2020	 	 	(2,1)	 	(41,7)	 	(3,7)	 	(7,0)	 	(54,5)

       

Bokført	verdi	31.	des.	2020	 	 	22,7		 	109,0		 	28,3		 	36,9		 	196,8	

Anska#elseskost 1. jan. 2019   0,9   21,4   0,6   5,7   28,6 
Tilgang   0,9   -   0,7   0,8   2,3 
Virksomhetssammenslutning  13,4   27,8   4,7   1,3   47,3 
Avgang   -   (3,4)  -   -   (3,4)
Anskaffelseskost	31.	des.	2019	 	 	15,2		 	45,8		 	5,9		 	7,8		 	74,8	

Akk av/nedskrivninger 1. jan. 2019  (0,3)  (5,1)  (0,1)  (5,5)  (11,0)
Avskrivninger  (0,9)  (10,5)  (1,2)  (0,6)  (13,1)
Bokført	verdi	31.	des.	2019	 	 	(1,2)	 	(15,6)	 	(1,3)	 	(6,1)	 	(24,1)

       
Bokført	verdi	31.	des.	2019	 	 14,0		 	30,2		 	4,6		 	1,8		 	50,6	

       
Avskrivningssatser  0 - 5 % 15 - 50 % 10 - 33 % 10 - 33 % 
Avskrivningsplan  Lineær Lineær Lineær Lineær 

NOTE 12    EIENDOM, ANLEGG OG UTSTYR

 

REGNSKAPSPRINSIPPER

(NOKm)

(NOKm)
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Regnskapsførte verdier av konsernets eiendeler, bortse" fra ansa"ytelser, varelager, utsa" ska"efordel og derivater, 
blir revurdert ved slu"en av hver regnskapsperiode for å vurdere om det er indikasjon på verdifall. Hvis indikasjon på 
verdifall er tilstede, blir gjenvinnbart beløp estimert. 

Kontantstrømgenererende enheter som inneholder goodwill, eiendeler med ubestemt levetid og immaterielle eiendeler 
som ennå ikke er ta" i bruk, blir testet årlig for verdifall.

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi minus salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av bruksverdi 
blir diskonterte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert til nåverdi ved bruk av e"er-ska" diskonteringsrente som 
re(ekterer markedsvurderinger på tidsverdien av penger, og risikoen som er spesi$kk for
eiendelen.

Et verdifall blir innregnet når bokført verdi på en eiendel eller kontantstrømgenererende enhet overstiger gjenvinnbart 
beløp. Verdifall innregnes i resultatregnskapet. Verdifall vedørende en kontantstrømgenerende enhet allokeres først til 
goodwill og dere"er til andre eiendeler i enheten på en pro rata basis.

Et verdifall på goodwill blir ikke reversert. Verdifall på andre eiendeler blir reversert dersom det har skjedd en endring 
i estimatene som blir brukt til å beregne gjenvinnbart beløp, og endringen objektivt kan relateres til en hendelser som 
har skjedd e"er at verdifallet ble innregnet. Et verdifall blir bare reversert opp til opprinnelig bokført verdi før verdifallet 
skjedde.

Endúr tester verdien av goodwill og andre immaterielle eiendeler årlig eller ved slu"en av hver rapporteringsperiode, 
dersom det er indikasjoner på verdifall på eiendelene. Nedskrivning av Goodwill i 2020 var som følger:

Marine infrastruktur - BMO Entreprenør AS  278,7   - 
Marine infrastruktur -  Installit AS  29,8   - 
Maritim - Endúr Maritime AS  15,7   58,0 
Akvakultur - Endúr Sjøsterk AS  48,5   48,5 
Energi - Endúr AAK AS 7,1   7,1 
Total	goodwill	 379,8	 	113,6	

Marine infrastruktur -  ØPD AS  419,0   - 

Maritim - Endúr Maritime AS  42,3   - 

Sum	nedskrivninger	 	461,3		 	-	

NEDSKRIVNINGSTEST AV GOODWILL
Endúrs goodwill oppsto ved virksomhetssammenslutninger i februar 2019, oktober 2020 og desember 2020.
Konsernets goodwill er allokert til følgende kontantstrømgenererende enheter: 

NOTE 13    VERDIFALL PÅ EIENDELER

31.12.2019

2019

31.12.2020

2020

Anska#elseskost 1. jan. 2020   15,2   45,8   5,9   7,8   74,8 

Tilgang   2,8   30,9   0,2   1,3   35,1 

Virksomhetssammenslutning 3  7,2   85,1   26,3   35,3   154,0 

Avgang   (0,3)  (11,1)  (0,5)  (0,6)  (12,5)

Anskaffelseskost	31.	des.	2020	 	 	24,8		 	150,7		 	31,9		 	43,8		 	251,3	

Akk av/nedskrivninger 1. jan. 2020   (1,2)  (15,6)  (1,3)  (6,1)  (24,1)

Periodens avskrivninger    (1,0)  (11,3)  (2,4)  (0,9)  (15,5)

Nedskrivninger 13  -   (14,9)  -   -   (14,9)

Akk	av/nedskrivninger	31.	des.	2020	 	 	(2,1)	 	(41,7)	 	(3,7)	 	(7,0)	 	(54,5)

       

Bokført	verdi	31.	des.	2020	 	 	22,7		 	109,0		 	28,3		 	36,9		 	196,8	

Anska#elseskost 1. jan. 2019   0,9   21,4   0,6   5,7   28,6 
Tilgang   0,9   -   0,7   0,8   2,3 
Virksomhetssammenslutning  13,4   27,8   4,7   1,3   47,3 
Avgang   -   (3,4)  -   -   (3,4)
Anskaffelseskost	31.	des.	2019	 	 	15,2		 	45,8		 	5,9		 	7,8		 	74,8	

Akk av/nedskrivninger 1. jan. 2019  (0,3)  (5,1)  (0,1)  (5,5)  (11,0)
Avskrivninger  (0,9)  (10,5)  (1,2)  (0,6)  (13,1)
Bokført	verdi	31.	des.	2019	 	 	(1,2)	 	(15,6)	 	(1,3)	 	(6,1)	 	(24,1)

       
Bokført	verdi	31.	des.	2019	 	 14,0		 	30,2		 	4,6		 	1,8		 	50,6	

       
Avskrivningssatser  0 - 5 % 15 - 50 % 10 - 33 % 10 - 33 % 
Avskrivningsplan  Lineær Lineær Lineær Lineær 

(NOKm)

(NOKm)

>>

Maritim
Per 31.12.2020 gjennomførte konsernet en test av verdifall på goodwill og immaterielle eiendeler i samsvar med 
kravene i IAS 36. Bruksverdi har bli" beny"et for å beregne gjenvinnbart beløp. Beregningen er basert på estimerte 
fremtidige kontantstrømmer for den kontantstrømgenererende enheten Endúr Maritime. Denne beregningen baserer 
seg på budsje"er og langsiktige resultatmål for perioden 2021 til og med 2024. Budsje"erte resultater er basert på 
forventinger til fremtidige resultater ved å hensynta erfaring fra historiske resultater. For e"erfølgende periode har det 
bli" brukt en vekstrate på 2 %, som er på nivå med anta" in(asjon. Det er beny"et en WACC på 9,15 % e"er ska" og 
en EBITDA-margin på 2%3%. Estimert gjenvinnbart beløp av kontantstrømgenererende enhet overstiger bokført verdi. 
E"er nedskrivningen av goodwill i CGU’en var gjenvinnbart beløp lik balanseført verdi. Derfor vil enhver endring i en 
nøkkelforutsetning føre til y"erligere nedskrivning.
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Akvakultur
Per 31.12.2020 gjennomførte konsernet en test av verdifall på goodwill og immaterielle eiendeler i samsvar med kravene 
i IAS 36. Bruksverdi har bli" beny"et for å beregne gjenvinnbart beløp. Beregningen er basert på estimerte fremtidige 
kontantstrømmer for den kontantstrømgenererende enheten Endúr Sjøsterk. Denne beregningen baserer seg på budsje"er 
og langsiktige resultatmål for perioden 2021 til og med 2024. Budsje"erte resultater er basert på forventinger til fremtidige 
resultater ved å hensynta erfaring fra historiske resultater. For e"erfølgende periode har det bli" brukt en vekstrate på 2 
%, som er på nivå med anta" in(asjon. Det er beny"et en WACC på 9,15 % e"er ska" og en EBITDA-margin på 5%6%. 
Estimert gjenvinnbart beløp av kontantstrømgenererende enhet overstiger bokført verdi.

Headroom i test av verdifall kny"et til Akvakultur-segmentet utgjør MNOK 28,2.

Tabellen nedenfor viser sensitiviteten kny"et til endringer av nøkkelforutsetningene.

Marine	infrastruktur	-		Installit	AS
Per 31.12.2020 gjennomførte konsernet en test av verdifall på goodwill og immaterielle eiendeler i samsvar med 
kravene i IAS 36. Bruksverdi har bli" beny"et for å beregne gjenvinnbart beløp. Beregningen er basert på estimerte 
fremtidige kontantstrømmer for den kontantstrømgenererende enheten Endúr Sjøsterk. Denne beregningen baserer 
seg på budsje"er og langsiktige resultatmål for perioden 2021 til og med 2025. Budsje"erte resultater er basert på 
forventinger til fremtidige resultater ved å hensynta erfaring fra historiske resultater. Det er beny"et en WACC på 12,5 % 
e"er ska" og en EBITDA-margin på 7%. Estimert gjenvinnbart beløp er lik balanseført verdi. Derfor vil enhver endring i en 
nøkkelforutsetning føre til y"erligere nedskrivning.

Tabellen nedenfor viser sensitiviteten kny"et til endringer av nøkkelforutsetningene

Diskonteringsrente +1%     (8,3)  - 

Vekstrate i terminalfasen -1%     (9,3)  - 

Gjennomsni"lig EBITDA-margin -0,5%     (9,0)  - 

Diskonteringsrente +1%     (1,1)  (1,1)

Gjennomsni"lig EBITDA-margin -0,5%     (2,7)  (2,7)

Nedskrivning

Nedskrivning

Effekt gjenvinnbart beløp Nedskrivning

NedskrivningEffekt gjenvinnbart beløp

Sensitivitet - endring av nøkkelforutsetninger

Sensitivitet - endring av nøkkelforutsetninger

NOTE 13    VERDIFALL PÅ EIENDELER  *FORTS+

Energi
Per 31.12.2020 gjennomførte konsernet en test av verdifall på goodwill og immaterielle eiendeler i samsvar med kravene 
i IAS 36. Bruksverdi har bli" beny"et for å beregne gjenvinnbart beløp. Beregningen er basert på estimerte fremtidige 
kontantstrømmer for den kontantstrømgenererende enheten Endúr AAK. Denne beregningen baserer seg på budsje"er 
og langsiktige resultatmål for perioden 2021 til og med 2024. Budsje"erte resultater er basert på forventinger til 
fremtidige resultater ved å hensynta erfaring fra historiske resultater. For e"erfølgende periode har det bli" brukt en 
vekstrate på 2 %, som er på nivå med anta" in(asjon. Det er beny"et en WACC på 10,1 % e"er ska" og en EBITDA-
margin på 1,25%. Estimert gjenvinnbart beløp av kontantstrømgenererende enhet overstiger bokført verdi.

Headroom i test av verdifall kny"et til Energi-segmentet utgjør MNOK 0,7.

Tabellen nedenfor viser sensitiviteten kny"et til endringer av nøkkelforutsetningene.

(NOKm)

(NOKm)

>>
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Varelager regnskapsføres til det laveste av anska#elseskost og ne"o salgspris. Ne"o salgspris er estimert salgspris 
ved ordinær dri' fratrukket estimerte utgi'er til ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Anska#elseskost tilordnes 
ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgi'er påløpt ved anska#else av varene og kostnader for å bringe varene til 
nåværende tilstand og plassering.

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2019

VARELAGER

Råvarer og innkjøpte ferdigvarer    10,5   5,9 

Sum	 	 	 	10,5		 	5,9	

Varebeholdning vurdert til anska#elseskost    14,7   7,0 

Varebeholdning vurdert til virkelig verdi    (4,1)  (1,1)

Sum	 	 	 	10,5		 	5,9 

NOTE 14    VARELAGER

Marine	infrastruktur	-		ØPD	AS
Per 31.12.2020 gjennomførte konsernet en test av verdifall på goodwill og immaterielle eiendeler i samsvar med kravene 
i IAS 36.

Per 31.12.2020 opplevde ØPD AS en anstrengt likviditetssituasjon, og den 5 februar 2021 vedtok styret å begjære oppbud 
i selskapet, ref note 30. Basert på situasjonen i selskapet per 31.12.2020 var ikke konsernets ledelse i stand til å estimere 
underbyggende positive kontantstrømmer for CGU ØPD AS. Gjenvinnbart beløp var derfor estimert basert på virkelig verdi 
minus salgskostnad.

Det er gjort individuell vurdering av gjenvinnbart beløp av dri'smidler og bruksre"igheter av leiekontrakter på nok 41 millioner 
kroner.  Som et resultat av selskapets situasjon 31.12.20 og den påfølgende konkursen i 2021, anses ikke vilkårene kny"et 
til goodwill som oppstod på oppkjøpstidspunktet lenger å være til stede. De"e inkluderer navn, kundelojalitet, ansa"e, 
lokasjon og produkter som ikke ble identi$sert separat i forbindelse med oppkjøpet. Goodwill er nedskrevet i sin helhet 
med et beløp på nok 419 millioner kroner. I tillegg ble det nedskrevet nok 14,9 millioner kroner kny"et til bruksre"igheter 
av leiekontrakter. Allokeringen var basert på bruksre"ighetens individuell virkelig verdi minus salgskostnader. Virkelig verdi 
måling av dri'smidler og bruksre"ighet ble kategorisert som virkelig verdi på nivå 3, basert på ikke-observerbare innputs. 
Virkelig verdi av bruksre"igheten ble estimert med henvisning til kontantstrømmene som kan genereres via fremleie. 
Virkelig verdi minus salgskostnader for dri'smidler var basert på estimerte salgsverdier.

E"er nedskrivningen av goodwill og bruksre"ighet kny"et til CGU’en var gjenvinnbart beløp lik balanseført verdi. Derfor vil 
enhver endring i en nøkkelforutsetning føre til y"erligere nedskrivning.

Diskonteringsrente +1%     (0,6)  - 

Vekstrate i terminalfasen -1%     (1,1)  (0,3)

Gjennomsni"lig EBITDA-margin -0,5%     (3,3)  (2,5)

Effekt gjenvinnbart beløp Nedskrivning

Sensitivitet - endring av nøkkelforutsetninger

NOTE 13    VERDIFALL PÅ EIENDELER  *FORTS+

(NOKm)

(NOKm)

(NOKm)

REGNSKAPSPRINSIPPER
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Avsetninger 
for tap

2018

Avsetninger 
for tap

Avsetninger 
for tap

Brutto 
fordringer

Brutto 
fordringer

FORFALLSTRUKTUR PÅ KUNDEFORDRINGER

2020 2019

Ikke forfalt   57,2   -   38,6   - 

Forfall 0%30 dager   12,4   -   5,9   - 

Forfall 31%90 dager   9,6   (0,0)  3,3   - 

Forfall 91%360 dager   9,9   (1,0)  2,7   (0,1)

Forfall > 1 år   9,3   (1,7)  1,3   (0,8)

Sum	 	 	98,4		 	(2,7)	 	51,8		 	(1,0)

Kundefordringer og andre fordringer regnskapsføres til det opprinnelige fakturerte beløpet med fradrag for verdifall. 
Tap ved verdifall estimeres basert på den forventede kredi"tapsmetoden (ECL).

KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER

Kundefordringer til nominell verdi    98,4   51,8 

Avsetning for tap    (2,7)  (1,0)

Sum	 	 	 	95,7		 	50,8	

Ne"oinvestering i leieavtale    2,0   3,4 

Merverdiavgi'    1,0   5,9 

Forhåndsbetalte kostnader    6,5   6,0 

Andre kortsiktige fordringer    86,0   54,0 

Avsetning for tap    (60,0)  (43,2)

Total	 	 	 	131,2		 	76,9	

REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 15    FORDRINGER

31.12.2020 31.12.2019

Det har vært vesentlige endringer i saldoene i rapporteringsperioden. 

De"e skyldes i hovedsak virksomhetssammenslutningene beskrevet i note 3.

(NOKm)

(NOKm)
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Ikke forfalt   57,2   -   38,6   - 

Forfall 0%30 dager   12,4   -   5,9   - 

Forfall 31%90 dager   9,6   (0,0)  3,3   - 

Forfall 91%360 dager   9,9   (1,0)  2,7   (0,1)

Forfall > 1 år   9,3   (1,7)  1,3   (0,8)

Sum	 	 	98,4		 	(2,7)	 	51,8		 	(1,0)

KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER

BUNDNE MIDLER

Kontanter og bankinnskudd - frie midler    141,7   8,5 

Kontanter og bankinnskudd - bundne midler    26,1   12,4 

Sum	 	 	 	167,8		 	20,9 

Ska"etrekkskonto    20,0   7,8 

Sikkerhet relatert til utstedte garantier    2,5   1,0 

Depositiumskonto for usikrede pensjonsforpliktelser    3,6   3,6 

Sum	 	 	 	26,1		 	12,4	

NOTE 16    KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER

31.12.2020 31.12.2019

31.12.2020 31.12.2019

Det har vært vesentlige endringer i saldoene i rapporteringsperioden. 

De"e skyldes i hovedsak virksomhetssammenslutningene beskrevet i note 3.

Aksjekapital
Emisjon registrert 8. juli 2020 - selskapets aksjekapital økte med NOK 666 666,67, fra NOK 2 130 910,18 til 
NOK 2 797 576,85, ved å utstede 66 666 667 nye aksjer hver med en pålydende verdi på 0,01 kroner.

Gjeldskonvertering registrert 13. juli 2020 - Selskapets aksjekapital økte med NOK 33 333,33 fra NOK 2 797 576,85 til 
NOK 2 830 910,17, ved å utstede 3 333 332 nye aksjer hver med en pålydende verdi på 0,01 kroner.

Virksomhetssammenslutning registrert 16. oktober 2020 - Selskapets aksjekapital økte med NOK 2 150 210,18, fra 
NOK 2 830 910,17 til 4 981 120,35 kroner ved å utstede 215 021 018 nye aksjer hver med en pålydende verdi på 0,01 kroner.

Emisjon registrert 18. november 2020 - Selskapets aksjekapital økte med NOK 1 041 671,59, fra NOK 4 981 120,35 til NOK 
6 022 791,94, ved å utstede 104 167 159 nye aksjer hver med en pålydende verdi på 0,01 kroner.

Virksomhetssammenslutning registrert 18. desember 2020 - Selskapets aksjekapital økte med NOK 1 074 708,70 kroner, 
fra NOK 6 022 791,94 til NOK 7 097 500,64 kroner ved å utstede 107.470.870 nye aksjer hver med en pålydende verdi på 
0,01 kroner.

Gjeldskonvertering registrert 18. desember 2020 - Selskapets aksjekapital økte med NOK 208 333,33 fra 
NOK 7 097 500,64 til NOK 7 305 833,96 ved å utstede 20 833 332 nye aksjer hver med en pålydende verdi på 0,01 kroner.

Gjeldskonvertering registrert 21. desember 2020 - Selskapets aksjekapital økte med NOK 20 841,40 fra NOK 7 305 833,96 
til NOK 7 326 675,36 ved å utstede 2 084 140 nye aksjer hver med en pålydende verdi på 0,01 kroner.

31. desember 2020 var aksjekapitalen i Endúr ASA NOK 7 326 675,36, fordelt på 732 667 536 aksjer, hver med en 
pålydende verdi på 0,01 kroner. Alle aksjer har like stemmere"

NOTE 17    AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

>>

(NOKm)

(NOKm)
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           ANTALL AKSJER EIERANDEL

AKSJONÆRER PR 31.12.2020  

BEVER HOLDING AS      84 027 899  11,47 %
MIDDELBORG INVEST AS      82 000 708  11,19 %
HANDELAND INDUSTRI AS      61 325 000  8,37 %
SONGA CAPITAL AS      45 900 098  6,26 %
TIGERSTADEN MARINE AS      44 108 830  6,02 %
BRIAN CHANG HOLDINGS LIMITED      30 251 443  4,13 %
AS FLYFISK      23 064 606  3,15 %
LANGÅKER      16 429 161  2,24 %
TATOMI INVEST AS      15 775 000  2,15 %
TIGHT HOLDING AS      14 843 470  2,03 %
GIMLE INVEST AS      12 206 513  1,67 %
ENERGON HOLDING AS      11 900 000  1,62 %
BR INDUSTRIER AS      10 591 666  1,45 %
SPAREBANK 1 MARKETS AS      9 800 000  1,34 %
TIGERSTADEN AS      9 735 712  1,33 %
EIKELAND HOLDING AS      9 156 356  1,25 %
TRIONOR AS      8 758 351  1,20 %
SONGA INVESTMENTS AS      6 944 444  0,95 %
RUSTEN      5 814 679  0,79 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB      5 228 426  0,71 %
SUM	ANTALL	AKSJER	20	STØRSTE	AKSJONÆRER	 	 	 	 		507	862	362		 69,32	%

ØVRIGE AKSJONÆRER      224 805 174  30,68 %
SUM	ANTALL	AKSJER	PR	31.12.2020	 	 	 	 	 	732	667	536		 100,00	%

>> NOTE 17    AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON *FORTS+

NAVN     TITTEL                        EIERSKAP    ANTALL AKSJER EIERANDEL

Øivind Horpestad Styreleder  Aksjer eiet av Gimle Invest AS   12 206 513   1,67 %

Terje Nesbakken Styremedlem     -    0,00 %

Rune Skarveland Styremedlem  Aksjer eiet av Handeland Industri AS  61 325 000   8,37 %

Bente Stangeland Styremedlem  Aksjer eiet av AS Fly$sk  23 064 606   3,15 %

Tove Ormevik Styremedlem    20 000   0,00 %

Hans Pe"er Eikeland CEO  Aksjer eiet av Eikeland Holding AS  9 156 356   1,25 %

Nils Ingemund Ho# CFO  Aksjer eiet av Eagle AS  1 750 333   0,24 %

Sum	aksjer	31.12.2020	eiet	av	ledende	personell,	styremedlemmer	og	deres	nærstående	parter	 	95	316	295		 	13,01	%  

Det er ikke gi" lån eller sikkerhetsstillelse til styremedlemmer.

Aksjer	eiet	av	ledende	personell	og	styremedlemmer	        
Følgende tabell viser aksjer eiet av ledende personell og styremedlemmer, inkludert aksjer eiet av deres nærstående 
parter, pr 31.12.2020.       
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BEVER HOLDING AS      84 027 899  11,47 %
MIDDELBORG INVEST AS      82 000 708  11,19 %
HANDELAND INDUSTRI AS      61 325 000  8,37 %
SONGA CAPITAL AS      45 900 098  6,26 %
TIGERSTADEN MARINE AS      44 108 830  6,02 %
BRIAN CHANG HOLDINGS LIMITED      30 251 443  4,13 %
AS FLYFISK      23 064 606  3,15 %
LANGÅKER      16 429 161  2,24 %
TATOMI INVEST AS      15 775 000  2,15 %
TIGHT HOLDING AS      14 843 470  2,03 %
GIMLE INVEST AS      12 206 513  1,67 %
ENERGON HOLDING AS      11 900 000  1,62 %
BR INDUSTRIER AS      10 591 666  1,45 %
SPAREBANK 1 MARKETS AS      9 800 000  1,34 %
TIGERSTADEN AS      9 735 712  1,33 %
EIKELAND HOLDING AS      9 156 356  1,25 %
TRIONOR AS      8 758 351  1,20 %
SONGA INVESTMENTS AS      6 944 444  0,95 %
RUSTEN      5 814 679  0,79 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB      5 228 426  0,71 %
SUM	ANTALL	AKSJER	20	STØRSTE	AKSJONÆRER	 	 	 	 		507	862	362		 69,32	%

ØVRIGE AKSJONÆRER      224 805 174  30,68 %
SUM	ANTALL	AKSJER	PR	31.12.2020	 	 	 	 	 	732	667	536		 100,00	%

31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018

LÅN

Langsiktige	forpliktelser    

Gjeld til kredi"institusjoner     147,5   13,3 

Andre lån    6,0 -

Leasingforpliktelse     116,0   20,5 

Kortsiktige	forpliktelser    

Kassekredi"     9,4   13,9 

Gjeld til kredi"institusjoner     77,3   0,8 

Konvertibelt lån    6,0   16,6 

Aksjonærlån     1,0   4,2 

Leasingforpliktelse     22,0   14,6 

Sum	 	 	 		 	385,3		 	83,9 

NOTE 18    LÅN

3. mars 2021 utstedte Endúr ASA en sikret obligasjonslån på 1 100 millioner kroner med forfall i 2025.

Ne"oprovenyet fra obligasjonen ble blant annet brukt til å re$nansiere eksisterende gjeld. Det innebærer at alle banklån, 
konvertibelt lån, aksjonærlån, annet lån og kassekredi" ble gjort opp i mars 2021.

31.12.201931.12.2020(NOKm)

BETINGELSER OG AVDRAGSPROFIL

Konvertibelt lån  NOK 6 % 2021  6,0 

Banklån  NOK 3%4% 2020%2023  13,5 

Banklån  NOK 4 % 2021  15,0 

Banklån  NOK 4 % 2021%2024  196,3 

Aksjonærlån  NOK 5 % 2021  1,0 

Annet lån  NOK 10 % 2023  6,0 

Leasingforpliktelse  NOK 6 % 2020%2024  138,1 

Balanse-
ført verdi 

31.12.2020
Nominell 

rente ForfallsårValuta(NOKm)

>>
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Banklån 
Banklånet på mnok 13,5 er sikret av (i) sikkerhet i aksjer i Endúr Sjøsterk AS, (ii) sikkerhet i land og bygninger i Endúr 
Eiendom AS, og (iii) sikkerhet i Endúr Maritime AS’ varelager, fordringer og andre eiendeler. 
 
Banklån 
Banklånet på mnok 196,3 er sikret av (i) sikkerhet i aksjer i BMO Entreprenør AS and Endur Bidco Holding AS.”  
   
Konvertibelt lån        
Det konvertible lånet er sikret ved (i) pant i alle aksjene i Endúr Maritime AS, (ii) sikkerhet i selskapets kundefordringer, (iii) 
sikkerhet i selskapets bankkonti; og (iv) sikkerhet i Endúr Maritime AS sine bankkonti, kundefordringer og dri'smidler. 
 
EEIM, skal e"er anmodning fra Endúr ASA, vike sin prioritet så fremt: i) forholdet mellom egenkapital og totalkapital 
på konsernet på konsolidert basis og i Endúr Maritime AS som fastsa" i regnskapet (og i samsvar med GAAP) er over 
33%. («Equity Ratio””); og at rentedekning på konsernet på konsolidert basis til enhver tid er over 2: 1, og i Bergen Group 
Services AS er over 3: 1, begge målt på en 12- måneders rullerende basis som starter fra 1 januar 2017. 
 
Det konvertible lånet vil vike prioritet med sine sikkerheter blant hvis det er nødvendig for $nansiering av eksisterende 
gjeld eller oppta ny gjeld, og at en slik $nansiering ikke vil føre til brudd av de $nansielle covenants.” 

   
 BALANSEFØRT VERDI AV EIENDELER PANTSATT SOM SIKKERHET FOR GJELD 
 

NOTE 18    LÅN  *FORTS+

31.12.2020 31.12.2019

Eiendom, anlegg og utstyr     16,0   3,4 

Varelager     7,3   5,9 

Kontraktseiendeler     33,7   28,3 

Kundefordringer og andre fordringer     14,8   24,5 

Kontanter og kontantekvivalenter     10,8   5,1 

(NOKm)

AVSTEMMING AV GJELDSBEVEGELSER MOT KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Balanse 1. Januar 2020   16,6   13,9   14,1   4,2   35,1   83,9 

Endringer fra kontantstrømmer fra $nansieringsaktiviteter       

Innbetaling ved opptak av ny gjeld   -   9,4   211,3   9,0   -   229,7 

Utbetaling ved nedbetaling av leasingforpliktelse  -   -   -   -   (13,0)  (13,0)

Utbetaling ved nedbetaling av gjeld   (8,5)  -   (15,6)  (1,5)  -   (25,6)

Sum	endringer	fra	kontantstrømmer	fra	finansieringsaktiviteter	 	(8,5)	 	9,4		 	195,8		 	7,5		 	(13,0)	 	191,2	

Endringer - virksomhetssammenslutninger  -   -   15,0   25,3   90,8   131,1 

Andre endringer   (2,1)  (13,9)  -   (30,0)  25,2  (20,8)

Balanse	31.	Desember	2020	 	 	6,0		 	9,4		 	224,8		 	7,0		 138,1		 385,3

Konvertibelt 
lån

Kasse-
kreditt

Gjeld til 
kreditt-

institusjoner
Aksjonær-

lån
Leasingfor-

pliktelse Sum(NOKm)
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NOTE 19    LEASING  

Eiendom, anlegg og utstyr     16,0   3,4 

Varelager     7,3   5,9 

Kontraktseiendeler     33,7   28,3 

Kundefordringer og andre fordringer     14,8   24,5 

Kontanter og kontantekvivalenter     10,8   5,1 

REGNSKAPSPRINSIPPER

Leasingforpliktelsen per 31. desember 2020 omfa"er primært leie av kontorlokaler og annen eiendom.

31.12.2020 31.12.2019

LEASINGFORPLIKTELSER

SOM LEIETAKER

2020 2019

BELØP REGNSKAPSFØRT I RESULTATREGNSKAPET

Konsernet innregner en bruksre" (Right-of-use-asset) og en leieforpliktelse ved leiekontraktens startdato. Ved første 
gangs innregning i balansen måles bruksre"en til kost. E"erfølgende måles bruksre"en til kost fratrukket avskrivninger 
og nedskrivninger. Ved første gangs innregning i balansen måles leieforpliktelsen til nåverdien av fremtidig leiebetalinger. 
Nåverdien beregnes ved å diskontere leiebetalingene ved hjelp av den implisi"e renten i leieavtalen. Om den implisi"e 
renten ikke er kjent, brukes konsernets marginale lånerente for lån med tilsvarende risiko. Leieforpliktelsen økes 
e"erfølgende med rentekostnaden tilkny"et forpliktelsen og reduseres e"erfølgende med leiebetalinger. 
Leieavtaler med en leieperiode på 12 måneder eller mindre blir ikke balanseført. Leieavtaler med lav verdi, typisk 
kontorutstyr/inventar, blir ikke balanseført.

Noen av de lokalene som konsernet leier, er leid ut til eksterne aktører. Fremleieperioden vurderes mot leieperioden i den 
opprinnelige leieavtalen, for å vurdere om fremleieavtalen skal behandles som en operasjonell eller $nansiell leie. Når 
fremleieavtalen behandles som en $nansiell leie innregnes en leieforpliktelse i balansen, med en tilhørende fordring mot 
leietaker, som reduseres i takt med gjenværende fremleieavtale.

(NOKm)

(NOKm)

Rentekostnad på leasingforpliktelse    1,8   2,3 

Forfallsanalyse - kontraktuelle udiskonterte kontantstrømmer   

Mindre enn e" år    32,9   16,2 

1%5 år    86,4   19,7 

Over 5 år    38,5   3,2 

Sum	 	 	 	157,9		 	39,1 

   

Bokført verdi langsiktig leasingforpliktelse    116,0   20,5 

Bokført verdi kortsiktig leasingforpliktelse    22,0   14,6 

Sum	 	 	 138,1		 	35,1	

>>
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31.12.2020

2020 2019

31.12.2019

31.12.2020 31.12.2019

2019 2018

Konsernet fremleier eiendom. Konsernet har klassi$sert fremleien som $nansiell leasing, fordi fremleien tilsvarer 
gjenværende kontraktsperiode for den underliggende leieavtalen

NETTOINVESTERING I LEIEAVTALEN

SOM UTLEIER

 
LEVERANDØRGJELD OG ANDRE BETALINGSFORPLIKTELSER 

Forfallsanalyse - kontraktuelle udiskonterte kontantstrømmer   

Mindre enn e" år    0,7   3,5 

1%2 år    1,6   - 

Sum	 	 	 	2,3		 	3,5 

   

Bokført verdi langsiktig ne"oinvestering    1,4   - 

Bokført verdi kortsiktig ne"oinvestering   0,6   3,4 

Sum	 	 	 	2,0		 	3,4	

Leverandørgjeld    116,3   74,5 

Påløpte kostnader    21,1   17,9 

Skyldig o#entlige avgi'er    52,6   14,9 

Skyldige feriepenger   43,7   17,8 

Skyldig lønn    11,5   3,6 

Avsetninger    0,3   0,9 

Andre kortsiktige forpliktelser    3,1   4,7 

Sum	 	 	 	248,6		 	134,4 

BELØP REGNSKAPSFØRT I RESULTATREGNSKAPET

Renteinntekt på ne"oinvestering i leieavtaler    0,1   - 

NOTE 19    LEASING  *FORTS+

NOTE 20    LEVERANDØRGJELD OG ANDRE BETALINGSFORPLIKTELSER

>>

(NOKm)

(NOKm)

(NOKm)
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Forfallsanalyse - kontraktuelle udiskonterte kontantstrømmer   

Mindre enn e" år    0,7   3,5 

1%2 år    1,6   - 

Sum	 	 	 	2,3		 	3,5 

   

Bokført verdi langsiktig ne"oinvestering    1,4   - 

Bokført verdi kortsiktig ne"oinvestering   0,6   3,4 

Sum	 	 	 	2,0		 	3,4	

Leverandørgjeld    116,3   74,5 

Påløpte kostnader    21,1   17,9 

Skyldig o#entlige avgi'er    52,6   14,9 

Skyldige feriepenger   43,7   17,8 

Skyldig lønn    11,5   3,6 

Avsetninger    0,3   0,9 

Andre kortsiktige forpliktelser    3,1   4,7 

Sum	 	 	 	248,6		 	134,4 

REGNSKAPSPRINSIPPER

AVSETNINGER

FORVENTET UTBETALINGSTID

Balanse 1 Januar 2020   0,0   0,9   -   0,9 

Virksomhetssammenslutning   -   -   -   - 

Avsetninger ta" i løpet av året   -   0,3   -   0,3 

Avsetninger brukt i løpet av året   (0,0)  -   -   (0,0)

Avsetninger reversert i løpet av året   -   (0,9)  -   (0,9)

Balanse	31.	Desember	2020	 	 	-		 	0,3		 	-		 	0,3 

Kortsiktig   -   0,3   -   0,3 

Sum	 	 	-		 	0,3		 	-		 	0,3	

Sum

Sum

Andre 
avsetninger

Andre 
avsetninger

Garanti-av-
setninger

Garanti-av-
setninger

Taps-
kontrakter

Taps-
kontrakter

Regnskapsmessige avsetninger regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse som følge av tidligere hendelser og 
det kan sannsynliggjøres at et oppgjør vil $nne sted som følge av forpliktelsen, samt at forpliktelsen kan måles pålitelig. 
Hvis e#ekten er vesentlig, avsetninger er sa" ved å diskontere forventet utgående kontantstrøm med en markedsbasert 
før-ska" rente som re(ekterer nåtidenes markedsbaserte forutsetninger av pengers tidsverdi, og dersom aktuelt, særlige 
risikoer kny"et til forpliktelsen.

Garantiforpliktelser
En avsetning for garantiforpliktelser innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Avsetningen er 
basert på historisk informasjon om garantier og en vekting av mulige u&all mot deres sannsynlighet for å inntre#e.

Tapskontrakter
Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn 
uunngåelige kostnader som påløpte for å innfri forpliktelsene e"er kontrakten.

Kontraktsgarantier
I forbindelse med Endúrs virksomhet, kan det stilles kontraktsfestede ferdigstillelsesgarantier og garantier i forbindelse 
med forskudd fra kunder. Slike garantier involverer som regel en bankforbindelse som utsteder garantien overfor 
kundene.

NOTE 21    AVSETNINGER

(NOKm)

(NOKm)
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REGNSKAPSPRINSIPPER

REGNSKAPSPRINSIPPER

Finansielle instrumenter innregnes i balansen når konsernet har bli" part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. 
Finansielle instrumenter fraregnes når de kontraktsmessige re"ighetene eller pliktene er oppfylt, kansellert, utløpt eller 
overført.

Førstegangs måling av $nansielle instrumenter gjøres til virkelig verdi på oppgjørstidspunktet, normalt til 
transaksjonspris. E"erfølgende måling er avhengig av klassi$seringen av den $nansielle eiendelen eller den $nansielle 
forpliktelsen.

Finansielle instrumenter klassi$seres som langsiktige når forventet realisasjonsdato er mer enn tolv måneder e"er 
balansedagen. Øvrige $nansielle instrumenter klassi$seres som kortsiktige.

Betingede	forpliktelser	og	eiendeler

Betingede forpliktelser er de$nert som:
(i)  Mulige forpliktelser som følge av tidligere hendelser, men hvor eksistensen er avhengig av fremtidige hendelser;
(ii)  Forpliktelser som ikke er regnskapsført fordi det ikke er sannsynlig at forpliktelsen vil med føre utstrømming av   
 ressurser;
(iii)  Forpliktelser som ikke kan måles med tilstrekkelig grad av pålitelighet

Betingede forpliktelser regnskapsføres ikke i årsregnskapet. Det gis opplysninger i notene kny"et til vesentlige 
betingede forpliktelser med unntak betingede forpliktelser hvor det er svært usannsynlig at forpliktelsen kommer til 
oppgjør. En betinget eiendel regnskapsføres ikke i årsregnskapet, men det opplyses i notene dersom det er sannsynlig 
at en fordel vil til(yte konsernet.

JURIDISKE KRAV

I e"erkant av oppbuds begjæringen i ØPD AS har utleier av et område hvor ØPD drev virksomhet fremsa" krav overfor 
Endúr ASA om å svare for ØPDs forpliktelser under leieforholdet, som løper ut 2027. Endúr ASA vurderer hvorvidt det 
foreligger et garantiansvar som selskapet er bundet av i nevnte leieforhold. Selv om krav ikke er akseptert, kan et 
eventuelt garantiansvar frem til 2027 beløpe seg til mnok 38,5. Ingen avsetning er regnskapsført.  
  
Endúr ASA er i en re"slig tvist. Tvisten gjelder en garantiforpliktelse for leieforholdet til det konkursrammede 
da"erselskapet  Endúr  Energy Solutions AS. Det hevdes at Endúr ASA er ansvarlig for garantiforpliktelse på mnok 1,5. 
Endúr ASA hovedanførsel er at garantiforpliktelsen ikke ble overført i forbindelse med innfusjonering av Endur Energy 
Solutions AS i konsernet. Det kny"er seg prosessrisiko til saken for Endúr ASA, men selskapet mener at Endúr ASA har en 
betydelig sterkere sak enn motpart. Ingen avsetning er regnskapsført.   
  

 

NOTE 23    FINANSIELLE INSTRUMENTER

NOTE 22    BETINGEDE FORPLIKTELSER / JURIDISKE KRAV
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REGNSKAPSPRINSIPPER (forts)

Finansielle eiendeler
Ved førstegangsinnregning klassi$seres en $nansiell eiendel i følgende kategorier:
-  Amortisert kost
-  Virkelig verdi med verdiendring over resultatet
-  Virkelig verdi med verdiendring over andre inntekter og kostnader (OCI)

Konsernets $nansielle eiendeler består i hovedsak av gjeldsinstrumenter (fordringer) og betalingsmidler. Fordringenes 
kontantstrømmer består kun av hovedstol og eventuelle renter og alle fordringene er kun holdt for å mo"a 
kontraktsmessige kontantstrømmer. Fordringer og betalingsmidler inngår i kategorien amortisert kost.

Finansielle	forpliktelser
Ved førstegangsinnregning klassi$seres en $nansiell forpliktelse i følgende kategorier:
-  Amortisert kost
-  Virkelig verdi med verdiendring over resultatet

Konsernets $nansielle forpliktelser består av konvertibelt lån, banklån, selgerkredi" leverandørgjeld og andre 
betalingsforpliktelser. Disse $nansielle forpliktelsene måles e"erfølgende til amortisert kost.

OVERSIKT OVER FINANSIELLE INSTRUMENTER I BALANSEN

Finansielle eiendeler        

Kundefordringer   15   131,2   -   -   76,9   -   - 

Kontanter og kontantekvivalenter   16   167,8   -   -   20,9   -   - 

        

Finansielle forpliktelser        

Kassekredi"   18   -   -   9,4  -   -   13,9 

Konvertibelt lån   18   -   -   6,0  -  -   16,6 

Gjeld til kredi"institusjoner   18   -   -   224,8   -   -   14,1 

Aksjonærlån   18   -   -   1,0   -   -   4,2 

Andre lån   18   -   -   6,0   -   -   - 

Leverandørgjeld og andre 
betalingsforpliktelser   20   -   -   248,6   -   -   133,5 

Sum	 	 	 	299,0		 	-		 	495,8		 		97,8			 	-		 	182,3	

2020

NOTE

Finansiell 
eiendel målt til 
amortisert kost

Finansiell 
eiendel målt til 
amortisert kost

FVOCI-
egen-

kapitalin-
vestering

FVOCI-
egen-

kapitalin-
vestering

Andre 
finansielle 

forpliktelser

Andre 
finansielle 

forpliktelser

2019

Virkelig verdi hierarkiet 
Konsernet har ikke opplyst om virkelige verdier av $nansielle eiendeler og forpliktelser som ikke måles til virkelig verdi, 
siden balanseførte verdier anses å være en rimelig tilnærming til virkelig verdi.

NOTE 23    FINANSIELLE INSTRUMENTER *FORTS+

(NOKm)
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Konsernet er eksponert for følgende $nansielle risikoer som følge av bruk av $nansielle instrumenter: 
 
   • kredi"risiko 
   • likviditetsrisiko 
   • markedsrisiko 
, 
Denne noten gir informasjon om eksponering for hver av de ovennevnte risikoer, samt mål, prinsipper og prosesser 
for måling og styring av risiko, og konsernets kapitalforvaltning. Mer kvantitativ informasjon er inkludert andre steder i 
konsernregnskapet.  
 
Styret har det overordnede ansvar for etablering og oppfølging av konsernets rammeverk for risikostyring. Risikostyrings 
prinsippene er etablert for å identi$sere og analysere de risikoer som konsernet er eksponert for, for å fastse"e grenser 
for risiko og tilhørende kontrollrutiner, og å overvåke risiko og overholdelse av grenseverdiene. Risikostyringssystemer, 
prinsipper og systemer gjennomgås jevnlig for å gjenspeile endringer i aktiviteter og markedsforhold.  
  
KREDITTRISIKO 
Kredi"risiko er risikoen for økonomiske tap i tilfelle at en kunde eller motpart i et $nansielt instrument ikke klarer å 
oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser. Kredi"risiko relaterer seg normalt til konsernets kundefordringer. Konsernets 
eksponering for kredi"risiko er hovedsakelig et resultat av individuelle forhold kny"et til hver enkelt kunde. Den 
demogra$ske sammensetningen av kundemassen, herunder risikoen for mislighold i næringen og i landet der kundene 
opererer, har mindre inn(ytelse på kredi"risiko. Det er ingen geogra$sk konsentrasjon av kredi"risiko. 
 
Konsernets kundefordringer relateres til segmentene Maritime infrastruktur, Maritim, Akvakultur og Energi. Kundene er 
o#entlige kunder innen maritim og transportrelatert infrastruktur, selskaper i oppdre"snæringen, shipping-selskaper og 
andre,større og mindre maritime og industrielle virksomheter., 
 
Selskapet har etablert retningslinjer for kredi"vurdering. De"e innebærer at kredi"verdigheten til alle nye kunder 
vurderes individuelt før kunden tilbys konsernets standardbetingelser for levering og betaling. 
 
Konsernet vurderer sin maksimum kredi"risiko til å være bokført verdi av kundefordringer og andre fordringer. 
 
Historisk har tap på fordringer vært begrenset.

LIKVIDITETSRISIKO 
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil klare å betale sine forpliktelser når de forfaller. Konsernets tilnærming 
til å styre likviditet er å sørge for, så langt det er mulig, at det alltid vil ha tilstrekkelig likviditet til å betale forpliktelser 
både under normale og pressede forhold. Se note 18 for mer informasjon om konsernets rentebærende lån pr 31.12.2020. 
  
Eksponering	mot	likviditetsrisiko 
Forfall i henhold til kontrakt for $nansielle forpliktelser, inkludert rentebetaling.:  
   
   
 
31. DESEMBER 2020

Konvertible lån  18, 22  6,0   6,3   6,3   -   -   -   - 

Banklån  18, 22  224,8   228,3   64,3   23,1   45,1   95,7   - 

Leasingforpliktelse  18, 19  138,1   157,9   16,9   16,0   24,5   61,9   38,5 

Andre lån  18, 22  6,0   7,8   0,3   0,3   0,6   6,6   - 

Aksjonærlån  18, 22  1,0   1,0   1,0   -   -   -   - 

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser  20, 22  248,6   248,6   248,6   -   -   -   - 

Sum		 	 	 	624,5		 	649,9		 	337,5		 	39,4		 	70,2		 	164,2		 	38,5	

NOTE
Balanseført

beløp 6 - 12 mndTotal 1 - 2 år

6 mnd
eller

mindre 2 - 5 år
Mer 

enn 5 år

Kontraktsmessige - kontantstrømmer

NOTE 24    FINANSIELL RISIKOSTYRING

(NOKm)
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Valutarisiko
Endúr sin operasjonelle aktivitet u&øres i all hovedsak i et nasjonalt marked. Selskapet er således i svært begrenset 
omfang direkte eksponert mot risikofaktorer som relaterer seg til egen virksomhet i utlandet. Makroøkonomiske 
forhold som er vesentlige for konsernet, relaterer seg i hovedsak til utvikling i olje- og gassprisen, samt utbyggings- og 
vedlikeholdsaktivitet o#shore.

Renterisiko
Selskapet hedger normalt ikke mot endringer i rentenivået. 

Sensitivitetsanalyse
En renteendring på 100 basispunkter på rapporteringstidspunktet ville økt (redusert) EK og årlig resultat med følgende 
beløp. Analysen forutse"er at alle andre variabler, og spesielt valutakurser holdes konstant.

3. mars 2021 utstedte Endúr ASA en sikret obligasjonslån på 1 100 millioner kroner med forfall i 2025.
Ne"oprovenyet fra obligasjonen ble blant annet brukt til å re$nansiere eksisterende gjeld. Det innebærer at alle banklån, 
konvertibelt lån, aksjonærlån, annet lån og kassekredi" ble gjort opp i mars 2021.

Konvertible lån  18, 22  6,0   6,3   6,3   -   -   -   - 

Banklån  18, 22  224,8   228,3   64,3   23,1   45,1   95,7   - 

Leasingforpliktelse  18, 19  138,1   157,9   16,9   16,0   24,5   61,9   38,5 

Andre lån  18, 22  6,0   7,8   0,3   0,3   0,6   6,6   - 

Aksjonærlån  18, 22  1,0   1,0   1,0   -   -   -   - 

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser  20, 22  248,6   248,6   248,6   -   -   -   - 

Sum		 	 	 	624,5		 	649,9		 	337,5		 	39,4		 	70,2		 	164,2		 	38,5	

31. DESEMBER 2019  

MARKEDSRISIKO   

Konvertible lån  18, 22  16,6   16,9   16,9   -   -   -   - 

Banklån  18, 22  14,1   16,1   0,7   0,6   1,3   13,5   - 

Leasingforpliktelse  18, 19  35,1   50,0   8,1   8,1   8,0   20,0   5,8 

Kredi" - Kjøp av aksjer  18, 22  4,2   4,3   4,3   -   -   -   - 

Leverandørgjeld og andre 
betalingsforpliktelser  20, 22  133,5   133,5   133,5   -   -   -   - 

Sum		 	 	 	203,5		 	220,8		 	163,4		 	8,7		 	9,3		 	33,5		 	5,8	

NOTE
Balanseført

beløp 6 - 12 mndTotal 1 - 2 år

6 mnd
eller

mindre 2 - 5 år
Mer 

enn 5 år

Kontraktsmessige - kontantstrømmer

NOTE 24    FINANSIELL RISIKOSTYRING  *FORTS+

(NOKm)

2020
100 bp 

reduksjon
100 bp 

reduksjon
100 bp 
økning

100 bp 
økning

Resultat Egenkapital

Rentebærende lån    (0,4)  0,4   (0,4)  0,4 

Kontantstrøm	sensitivitet	(netto)	 	 	 	(0,4)	 	0,4		 	(0,4)	 	0,4	

(NOKm)

>>



Endúr ASA årsrapport 2020 Endúr ASA årsrapport 202052

NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET52

>>

2019
100 bp 

reduksjon
100 bp 

reduksjon
100 bp 
økning

100 bp 
økning

EgenkapitalResultat

Rentebærende lån    (0,4)  0,4   (0,4)  0,4 

Kontantstrøm	sensitivitet	(netto)	 	 	 	(0,4)	 	0,4		 	(0,4)	 	0,4	

KAPITALSTYRING 

Styrets mål er å oppre"holde en sterk kapitalbase for å bevare tilliten til investorer, kreditorer og markedet, og for å 
utvikle næringsvirksomhet. Avkastningen på kapitalen blir overvåket av styret. Avkastning på kapital er de$nert som 
dri'sresultat / tap dividert på total egenkapital. Styret overvåker også nivået av utby"e på ordinære aksjer. Konsernet har 
ingen de$nert plan for kjøp av egne aksjer.

Som en del av transaksjonen kny"et til oppkjøpet av BMO Entreprenør AS, utstedte Endúr 12,5 millioner opsjoner til 
selgerne av BMO Entreprenør AS. Se note 3 for y"erligere informasjon vedrørende transaksjonen.  
 
Måling av virkelig verdi 
Modellen som er brukt til måling av virkelige verdier er Black-Scholes. Forutsetningene som er brukt i beregningen av 
virkelig verdi av opsjonene på tildelingstidspunktet vises i tabellen under.  
  

Det er anta" at historisk volatilitet er en indikasjon på fremtidig volatilitet.

OPSJONSPROGRAM

Opsjoner tildelt 6,25 millioner 6,25 millioner

Tildelingstidspunkt 17.des.20 17.des.20

Varighet 30.jun.22 30.jun.23

Virkelig verdi på tildelingstidspunktet NOK 0,26 NOK 0,36

Aksjepris på tildelingstidspunktet 1,165 1,165

Utøvelsespris pr opsjon* 1,2 1,2

Risikofri rente 0,54 % 0,67 %

Volatilitet 47 % 47 %

31.12.202031.12.2020Input

NOTE 25    OPSJONSPROGRAM

NOTE 24    FINANSIELL RISIKOSTYRING  *FORTS+
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Antall opsjoner

Rentebærende lån    (0,4)  0,4   (0,4)  0,4 

Kontantstrøm	sensitivitet	(netto)	 	 	 	(0,4)	 	0,4		 	(0,4)	 	0,4	

NOTE 25    OPSJONSPROGRAM *FORTS+

Utestående opsjoner 1 januar  644 444   1 355 555 

Opsjoner frafalt ila. året  (644 444)  (711 111)

Opsjoner tildelt  12 500 000   -   

Opsjoner utøvd  -     -   

Utestående	opsjoner	31	desember	 	12	500	000		 	644	444 

20192020Antall opsjoner

Endúr Invest AS  Endúr ASA  5160 Laksevåg   999,9  100 %  (0,7)  46,0 

Endúr Maritime AS  Endúr ASA  5160 Laksevåg   12,4  100 %  (5,2)  66,9 

Endúr Bidco AS  Endúr ASA  5160 Laksevåg   0,1  100 %  (4,3)  45,7 

BMO Entreprenør AS  Endúr Bidco AS  3619 Skollenborg   0,6  100 %  34,1   96,4 

Installit AS  Endúr ASA  0275 Oslo   0,9  100 %  (4,5)  37,4 

Workpool AS  Installit AS  0275 Oslo   0,5  100 %  0,3   0,7 

O#shore Power Group AS  Installit AS  0275 Oslo   0,1  100 %  0,7   0,9 

Installit O#shore Personell AS  Installit AS  0275 Oslo   0,1  100 %  (0,0)  0,2 

ØPD AS  Endúr ASA  3962 Stathelle   0,9  100 %  (61,7)  (112,9)

Endúr AAK AS  Endúr Invest AS  5160 Laksevåg   13,7  100 %  (3,5)  (7,9)

Endúr Sjøsterk AS  Endúr Invest AS  5160 Laksevåg   0,4  100 %  (2,1)  6,1 

Endúr Eiendom AS  Endúr Invest AS  5160 Laksevåg   0,1  100 %  0,7   13,5 

Endúr Industrier AS  Endúr ASA  4033 Stavanger   9,2  100 %  (20,6)  (7,8)

Eier Forretningskontor Aksjekapital

Eier-
andel og 
stemme-

andel

Årsresultat 
(Foreløpig)

Egenkapital 
31.12.2020 
(Foreløpig)KONSERNSELSKAP

NOTE 26    KONSERNSELSKAPER

(NOKm)

Utestående	opsjoner
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Det variable lønnsprogrammet for CEO er et program basert på følgende: 
- Årlig resultat før ska". Dersom årlig resultat før ska"ekostnad overstiger 5 % av årets omsetning utløses variabel lønn. Den   
 maksimale oppnåelige utbetalingen kny"et til de"e er 100 prosent av årlig grunnlønn 
-  Årlig utviklingen i Endúr ASAs aksjekurs. Dersom aksjekursutvikling overstiger gi"e terskelverdier kny"et til en prosentvis økning i   
 aksjekursen utløser de"e variabel lønn. Den maksimale oppnåelige utbetalingen kny"et til de"e er 100 prosent av årlig grunnlønn. 
-  Salg av virksomhet, salg av aksjer, $sjon/fusjon. Den maksimale oppnåelige utbetalingen kny"et til de"e er 100 prosent av årlig   
 grunnlønn. 
 
50 % av variabel lønn vil i henhold til avtalen gjøres opp i aksjer. 
 
Det variable lønnsprogrammet for COO er et program basert på følgende: 
- Årlig resultat før ska". Dersom årlig resultat før ska"ekostnad overstiger 5 % av årets omsetning utløses variabel lønn. Den   
 maksimale oppnåelige utbetalingen kny"et til de"e er 58,33 prosent av årlig grunnlønn.
 
-  Årlig utviklingen i Endúr ASAs aksjekurs. Dersom aksjekursutvikling overstiger gi"e terskelverdier kny"et til en prosentvis økning i   
 aksjekursen utløser de"e variabel lønn. Den maksimale oppnåelige utbetalingen kny"et til de"e er 58,33 prosent av årlig grunnlønn. 

-  Salg av virksomhet, salg av aksjer, $sjon/fusjon. Den maksimale oppnåelige utbetalingen kny"et til de"e er 58,33 prosent av årlig   
 grunnlønn. 
 
50 % av variabel lønn vil i henhold til avtalen gjøres opp i aksjer.   
   

Styret har godkjent konsernets retningslinjer for lederavlønning. Denne kan oppsummeres som følger: Hovedprinsippene for Endúr’s 
lederavlønning er at ledende ansa"e skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige, når man ser lønn, frynsegoder, bonus og 
pensjoner som en helhet. Kontantytelser kan gis som tillegg til grunnlønn til ledende ansa"e, men da begrenset til en viss prosentandel 
av grunnlønn og kny"et til oppnåelse av spesielle mål. Retningslinjene for tildeling av bonus skal beslu"es av styret. 
    
  

Den 6 januar 2021 gjennomførte Endur endringer i konsernledelsen. Hans Olav Storkås ble ansa" som CEO i Endúr ASA, og Lasse B. 
Kjelsås ble ansa" som ny CFO. Som følge av endringen ble det variable lønnsprogrammet til tidligere ledelse avslu"et, og slu"vederlag 
avtalt.

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV KONSERNLEDELSEN I 2020

Lønn
Variabel 

lønn
Andre 

fordeler
Innskudds 

-pensjon

Slutt-
vederlag

Oppsigelses-
tid

Slutt-
vederlagSum

NOK000

Hans Pe"er Eikeland - CEO   1 824   84   13   94   2 015   3 måneder   18 måneder 

Nils Ingemund Ho#  

COO til july 2020, CFO fra july 2020   1 931   82   13   94   2 120   3 måneder   18 måneder 

Morten Riiser - CFO til july 2020   710   299   8   40   1 057   

Sum	 	 	4	465		 	465		 	34		 	228		 	5	192	  

NOTE 27    HONORARER TIL LEDENDE ANSATTE
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Kompensasjon	til	Valg-	og	godtgjørelseskomite	i	perioden	fra	ordinær	generalforsamling	2019	
til	ordinær	generalforsamling	2020

REVISJONSHONORAR

Posisjon

Posisjon

Vederlag

Vederlag

20192020

Navn

Navn

Hans Pe"er Eikeland - CEO   1 824   84   13   94   2 015   3 måneder   18 måneder 

Nils Ingemund Ho#  

COO til july 2020, CFO fra july 2020   1 931   82   13   94   2 120   3 måneder   18 måneder 

Morten Riiser - CFO til july 2020   710   299   8   40   1 057   

Sum	 	 	4	465		 	465		 	34		 	228		 	5	192	  

Rune Skarveland  Tidligere styreleder    300 

Bente Stangeland  Tidligere styremedlem og medlem av revisjonsutvalg    200 

Tove Ormevik  Styremedlem    150 

Jorunn Helvik Ingebrigtsen  Styremedlem og medlem av revisjonsutvalg    200 

Kristo#er Nesse Hope  Styremedlem    150 

Trond Skarveland  Tidligere styremedlem    150 

Ragny Bergesen  Tidligere styremedlem    150 

Henning Nordgulen  Medlem    20 

Arne Henning Markhus  Medlem    20 

Espen Ommedal  Leder    20 

Revisjon   1,4   1,2 

Revisjonsrelaterte tjenester   0,7   0,1 

Ska"erelaterte tjenester   -   0,1 

Andre tjenester   0,2   0,2 

Sum	 	 	2,4		 	1,5 

NOTE 27    HONORARER TIL LEDENDE ANSATTE  *FORTS+

NOTE 28    REVISJONSHONORAR

Kompensasjon	utbetalt	til	styremedlemmer	i	perioden	fra	ordinær	generalforsamling	2019	
til	ordinær	generalforsamling	2020	 	 	
  

NOKm (Beløp eks. MVA)

Annen godtgjørelse til styret   
Nåværende styreleder i Endúr ASA, Øivind Horpestad, har i 2020 vært engasjert som konsulent av Endúr ASA gjennom 
selskapet Gimle Invest AS. Selskapet er eiet 100 % av Øivind Horpestad og er aksjonær i Endúr ASA.

konsulentarbeidet kny"et seg til bistand i forbindelse med restrukturering av Endúr, rekru"ering av ny ledelse , M&A 
prosessser og $nansiering.

Honoraret for arbeidet var nok 1 million.
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Nærstående parter er de som involverer kontroll (enten direkte eller indirekte), felles kontroll eller betydelig inn(ytelse. 
Nærstående parter er i posisjon til å inngå transaksjoner med selskapet som ikke ville bli bli" gjort mellom ikke 
nærstående parter. 

Ingen vesentlige transaksjoner har bli" gjennomført med nærstående parter i 2020, med unntak av avtale kny"et til 
konsulentarbeid fra Styrets leder. Se note 27 for nærmere omtale.

Den 12. mars 2021 kjøpte Endúr ASA, gjennom si" heleide da"erselskap, Endùr BidCo AS, alle aksjene i Artec Aqua AS 
til en kjøpesum på ca. NOK 702,5 millioner, hvorav 50 % av kjøpesummen ble gjort opp ved utstedelse av 296 128 789 
vederlagsaksjer i Endúr ASA, og 50 % i kontantvederlag.

Samme dag vedtok styret, i medhold av en styrefullmakt som ble tildelt av EGF 10. mars 2021, å utstede 
vederlagsaksjene. Selskapets aksjekapital økte med NOK 2 961 287,89 ved utstedelse av 296 128 789 nye aksjer, hver 
pålydende NOK 0,01. Kapitalforhøyelsen ble registrert 15. mars 2021.

Artec Aqua ble etablert i 2002 og er i dag en ledende totalleverandør av prosessanlegg og løsninger til landbasert 
oppdre". Selskapet er den ubestridte markedslederen for landbaserte stam$skanlegg, og har verdens ledende 
lakseoppdre"selskaper på kundelisten. Artec Aqua er kjent for sine vannbehandlingsløsninger som sikrer god 
$skevelferd og en bærekra'ig utvikling av oppdre"snæringen. Selskapet leverer komple"e vannsystemløsninger for 
landbasert oppdre", inkludert gjennomstrømnings-, gjenbruks- og resirkuleringsanlegg (RAS). Artec Aqua har utviklet 
et ny" RAS-system som fører til gunstigere vannkvalitet og hvor registrert stressnivå hos $sken er blant de laveste målt 
innen oppdre" på land.

Artec Aqua har hovedkontor i Ålesund, i hjertet av den norske $skeri- og havbruksnæringen, og har 40 ansa"e. 

Estimat	-	finansielle	virkning	-	P&L  
Tabellen under viser estimert proforma resultatregnskap for 2020 for Endúr ASA dersom virksomhetssammenslutningen 
hadde vært gjennomført 1 januar 2020.  
 

Regnskapsføringen av virksomhetssammenslutningen er pågående og er derfor ikke fullført på det tidspunkt disse 
regnskapene er godkjent for utstedelse. Noter som inneholder opplysninger om identi$serbare eiendeler ervervet og 
forpliktelser anta", presenteres derfor ikke.

VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING ! ARTEC AQUA

2020 
presentert

Proforma 
justering

2020
proforma

Dri'sinntekter    405,0   636,5   1 041,4 

Dri'sresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)   (24,1)  63,1   39,1 

Dri'sresultat (EBIT)    (516,9)  60,3   (456,6)

Resultat før ska"    (531,8)  60,0   (471,7)

Resultat    (525,9)  46,7   (479,2)

NOTE 29    NÆRSTÅENDE PARTER

NOTE 30    HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

(NOKm)
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Den 5. mars 2021 kjøpte Endúr ASA, gjennom si" heleide da"erselskap, Endùr BidCo AS, 35% av aksjene i Marcon-
Gruppen i Sverige AB til en kjøpesum på ca. SEK 140 millioner. Kjøpesummen ble gjort opp ved utstedelse av 106 230 
838 vederlagsaksjer i Endúr ASA.

Samme dag vedtok styret, i medhold av en styrefullmakt som ble tildelt av EGF 4. desember 2020, å utstede 
vederlagsaksjene. Selskapets aksjekapital økte med NOK 1 062 308,38 ved utstedelse av 106 230 838 nye aksjer, hver 
pålydende NOK 0,01. Kapitalforhøyelsen ble registrert 8. mars 2021.

Den 12. mars 2021 kjøpte Endúr ASA, gjennom si" heleide da"erselskap, Endùr BidCo AS, de resterende 65% av aksjene 
i Marcon-Gruppen i Sverige AB til en kjøpesum på ca. SEK 260 millioner. Kjøpesummen ble gjort opp i kontantvederlag.

Marcon ble etablert av Jörn Ryberg i 1982 og har siden vokst til å bli markedsledende innen marin infrastruktur i 
Sverige. Selskapet leverer en rekke tjenester innen marin infrastruktur og marine tjenester samt tilstøtende tjenester 
som hydrogra$ske tjenester, mudring, utstyrsutleie, inspeksjonsarbeid og dykkertjenester. Marcon leverer både 
som uavhengig entreprenør og underleverandør til bygg- og vedlikeholdsprosjekter. Selskapets hovedkontor ligger i 
Ängelholm, med y"erligere kontorer i Stockholm, Malmø, Gøteborg, Sölvesborg og Härnösand. Selskapet operer i det 
svenske markedet gjennom merkevarene Svensk Sjöentrepenad (SSE), Marcon Teknik (MTE), Frog Marine Service (FMS), 
SVENTAB og Marcon Windpower. 

Estimat	-	finansielle	virkning	-	P&L  
Tabellen under viser estimert proforma resultatregnskap for 2020 for Endúr ASA dersom virksomhetssammenslutningen 
hadde vært gjennomført 1 januar 2020.  
 

Regnskapsføringen av virksomhetssammenslutningen er pågående og er derfor ikke fullført på det tidspunkt disse 
regnskapene er godkjent for utstedelse. Noter som inneholder opplysninger om identi$serbare eiendeler ervervet og 
forpliktelser anta", presenteres derfor ikke.

VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING ! MARCON

2020 
presentert

Proforma 
justering

2020
proforma

Dri'sinntekter    405,0   636,5   1 041,4 

Dri'sresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)   (24,1)  63,1   39,1 

Dri'sresultat (EBIT)    (516,9)  60,3   (456,6)

Resultat før ska"    (531,8)  60,0   (471,7)

Resultat    (525,9)  46,7   (479,2)

Dri'sinntekter    405,0   437,5   842,5 

Dri'sresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)   (24,1)  90,1   66,1 

Dri'sresultat (EBIT)    (516,9)  42,4   (474,5)

Resultat før ska"    (531,8)  35,3   (496,5)

Resultat    (525,9)  22,9   (503,1)

NOTE 30    HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN  *FORTS+

(NOKm)
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3. mars 2021 utstedte Endúr ASA en sikret obligasjonslån på 1 100 millioner kroner med forfall i 2025.

Ne"oprovenyet fra obligasjonen ble brukt til å $nansiere kontantvederlaget kny"et til oppkjøpet av Artec Aqua AS og 
Marcon-Gruppen Sverige AB, re$nansiere eksisterende gjeld og $nansiere generelle selskapsformål.

Styret i da"erselskapet ØPD AS vedtok 5 februar 2021 å begjære oppbud i selskapet. Selskapet hadde over en tid 
opplevd en anstrengt likviditetssituasjon, og styret vurderte at det ikke lenger forelå grunnlag for fortsa" dri'. 

Estimat	-	finansielle	virkning	-	P&L  
Tabellen under viser estimert proforma resultatregnskap for 2020 for Endúr ASA dersom virksomhetssammenslutningen 
hadde vært gjennomført 1 januar 2020.  
 

Estimat	-	finansielle	virkning	-	Sammendratt	balanse  
Tabellen under viser estimert proforma balanse for Endúr ASA uten selskapet ØPD AS.  
   
 

PLASSERING AV SIKRET OBLIGASJONSLÅN

KONKURS I DATTERSELSKAP ! ØPD AS

Dri'sinntekter    405,0   (44,6)  360,3 

Dri'sresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)   (24,1)  5,6   (18,5)

Dri'sresultat (EBIT)    (516,9)  438,5   (78,4)

Resultat før ska"    (531,8)  439,0   (92,7)

Resultat    (525,9)  439,0   (86,9)

Anleggsmidler    619,4   (44,9)  574,4 

Omløpsmidler    360,0   (52,6)  307,4 

Sum	eiendeler	 	 	 	979,4		 	(97,5)	 	881,9	

Egenkapital    319,6   40,6   360,2 

Langsiktige forpliktelser    273,1   (48,4)  224,7 

Kortsiktige forpliktelser    386,7   (89,7)  297,0 

Sum	egenkapital	og	forpliktelser	 	 	 	979,4		 	(97,5)	 	882,9	

NOTE 30    HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN  *FORTS+

(NOKm)

(NOKm)

2020 
presentert

31.12.2020 
presentert

Proforma 
justering

Proforma 
justering

2020
proforma

31.12.2020 
proforma



Endúr ASA årsrapport 2020 Endúr ASA årsrapport 2020 59

ENDÚR ASA ! NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET

Styret i Endúr ASA er fortsa" fokusert på operasjonelle, økonomiske, strategiske og strukturelle tiltak som søker å sikre 
at Endúr-konsernet er posisjonert til å realisere si" potensiale og ambisjoner, både i nåtid og for fremtiden. Oppkjøpet 
av BMO Entreprenør AS i 2020, e"erfulgt av oppkjøpet av Artec Aqua AS og Marcon-Gruppen i Sverige AB, samt 
obligasjonsemisjonen på 1100 millioner kroner i 2021 fungerer som eksempler på styrets fokus og engasjement i denne 
forbindelse.  Det samme gjør avgjørelsene om å avvikle virksomheten i Endúr Industrier AS og ØPD AS. 

E"er ovennevnte konkurser i Endúr Industrier AS og ØPD AS tidlig i 2021, vurderer styret at Endúr-konsernets fortsa"e 
virksomhet samlet utgjør en god pla"form for lønnsom og bærekra'ig dri'. 

Styret i Endúr ASA bekre'er i henhold til § 3%3 i regnskapsloven at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av 
fortsa" dri'. 

NOTE 31    FORTSATT DRIFT

Estimat	-	finansielle	virkning	-	Sammendratt	balanse  
Tabellen under viser estimert proforma balanse for Endúr ASA uten selskapet Endúr Industrier AS.  
   
 

Dri'sinntekter    405,0   (44,6)  360,3 

Dri'sresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)   (24,1)  5,6   (18,5)

Dri'sresultat (EBIT)    (516,9)  438,5   (78,4)

Resultat før ska"    (531,8)  439,0   (92,7)

Resultat    (525,9)  439,0   (86,9)

Dri'sinntekter    405,0   (26,5)  378,5 

Dri'sresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)   (24,1)  4,6   (19,5)

Dri'sresultat (EBIT)    (516,9)  8,0   (508,9)

Resultat før ska"    (531,8)  8,3   (523,4)

Resultat    (525,9)  8,4   (517,6)

Anleggsmidler    619,4   (44,9)  574,4 

Omløpsmidler    360,0   (52,6)  307,4 

Sum	eiendeler	 	 	 	979,4		 	(97,5)	 	881,9	

Egenkapital    319,6   40,6   360,2 

Langsiktige forpliktelser    273,1   (48,4)  224,7 

Kortsiktige forpliktelser    386,7   (89,7)  297,0 

Sum	egenkapital	og	forpliktelser	 	 	 	979,4		 	(97,5)	 	882,9	

Anleggsmidler    619,4   (1,8)  617,5 

Omløpsmidler    360,0   (5,9)  354,1 

Sum	eiendeler	 	 	 	979,4		 	(7,8)	 	971,6	

Egenkapital    319,6   8,0   327,6 

Langsiktige forpliktelser    273,1   -   273,1 

Kortsiktige forpliktelser    386,7   (15,8)  370,9 

Sum	egenkapital	og	forpliktelser	 	 	 	979,4		 	(7,8)	 	972,6	

NOTE 30    HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN  *FORTS+

(NOKm)

(NOKm)

2020 
presentert

31.12.2020 
presentert

Proforma 
justering

Proforma 
justering

2020
proforma

31.12.2020 
proforma

Styret i da"erselskapet Endúr Industrier AS vedtok 15 januar 2021 å begjære oppbud i selskapet. Selskapet hadde over 
en tid opplevd en anstrengt likviditetssituasjon, og styret vurderte at det ikke lenger forelå grunnlag for fortsa" dri'. 

Estimat	-	finansielle	virkning	-	P&L  
Tabellen under viser proforma resultatregnskap for 2020 for Endúr ASA. Proforma-Resultatregnskapet vises uten 
selskapet Endúr Industrier AS.

KONKURS I DATTERSELSKAP ! ENDÚR INDUSTRIER AS  
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Annen dri'sinntekt 3  16,5   5,0 

Driftsinntekter	 	 	16,5		 	5,0 

   

Lønnskostnader 4  (11,4)  (8,4)

Avskrivinger og nedskrivinger  7  (0,5)  (0,3)

Annen dri'skostnad 4  (18,4)  (7,2)

Driftskostnader	 	 	(30,3)	 	(15,8)

   

Driftsresultat	 	 	(13,8)	 	(10,8)

   

Finansinntekter 5  1,0   0,0 

Finanskostnader 5  (451,8)  (3,6)

Netto	finansposter	 	 	(450,8)	 	(3,6)

   

Resultat før ska"ekostnad   (464,6)  (14,4)

Ska"ekostnad 6  3,3   4,3 

Årsresultat	 	 	(461,4)	 	(10,0)

RESULTATREGNSKAP - MORSELSKAP NOTE 2020 2019

(NOKm)



Eiendeler

Utsa" ska"efordel 6  5,8   14,4 
Immaterielle eiendeler 7  0,1   0,6 
Investeringer i da"erselskap 8  236,2   203,8 
Fordringer på konsernselskap 11  164,9   - 
Sum	anleggsmidler	 	 	407,0		 	218,8	

   
Andre fordringer   13,6   0,7 
Fordringer på konsernselskap 11  56,2   3,0 
Kontanter og kontantekvivalenter   17,0   4,0 
Sum	omløpsmidler	 	 	86,8		 	7,7	

   

Sum	eiendeler	 	 	493,8		 	226,6	

   
Egenkapital	og	forpliktelser   
Egenkapital   
Aksjekapital 9, 10  7,3   2,1 
Overkurs 10 375,1   123,3 
Annen innsku" egenkapital 10  4,0   0,3 
Opptjent egenkapital 10 -  (5,1)
Sum	egenkapital	 10	 	386,4		 	120,6	

   
Forpliktelser   
Gjeld til konsernselskaper 11  47,0   78,0 
Konvertibelt lån 12  7,0   16,6 
Annen rentebærende gjeld 12  6,0   - 
Andre langsiktige forpliktelser   3,6   3,5 
Sum	langsiktige	forpliktelser	 	 	63,5		 	98,2	

   
Leverandørgjeld 12  8,6   2,5 
Gjeld til konsernselskaper 11  25,8   - 
Andre kortsiktige forpliktelser   9,4   5,2 
Sum	kortsiktige	forpliktelser	 	 	43,8		 	7,8	

   

Sum	forpliktelser	 	 	107,4		 	106,0	

   

Sum	egenkapital	og	forpliktelser	 	 	493,8		 	226,6	

BALANSE - MORSELSKAP NOTE 31.12.2020 31.12.2019      
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(NOKm)

Bergen, 29. april 2021

Øivind Omar Horpestad
  (Styreleder)

-sign

Bjørn Finnøy
-sign

Hedvig Bugge Reiersen
-sign

Terje Nesbakken
-sign

Tove Ormevik
-sign

Kristoffer Nesse Hope
-sign

Jorunn Helvik Ingebrigtsen
-sign

Hans Olav Storkås
CEO

-sign
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING - MORSELSKAP       NOTE 2020 2019

Kontantstrøm	fra	operasjonelle	aktiviteter   
Årsresultat   (461,4)  (10,0)
Årsresultat	 	 	(461,4)	 	(10,0)

   
Justeringer for:   
Ska"ekostnad 6  (3,3)  (4,3)
Opsjonskostnad   -   0,3 
Avskrivinger og nedskrivinger  7  0,5   0,3 
Nedskrivning av investering i da"erselskap   355,4   - 
Nedskrivning av konserninterne fordringer   88,6   - 
   
Endringer i:   
Leverandørgjeld   4,2   (0,8)
Andre tidsavgrensningsposter   (8,7)  2,0 
Netto	kontantstrøm	fra	operasjonelle	aktiviteter	 	 	(24,7)	 	(12,7)

   
   
Kontantstrøm	fra	investeringsaktiviteter   
Utbetaling ved kjøp av aksjer   (0,4)  - 
Utbetaling langsiktige fordringer   (40,5)  - 
Utbetaling ved kjøp av andre investeringer 7  (50,0)  (0,8)
Netto	kontantstrøm	fra	investeringsaktiviteter	 	 	(90,8)	 	(0,8)

   
   
Kontantstrøm	fra	finansieringsaktiviteter	   
Innbetaling ved opptak av ny gjeld   9,0   (0,4)
Utbetaling ved nedbetaling av gjeld   (7,6)  - 
Innbetaling ved re"et emisjon   214,0   0,5 
Endringer - Fisjon   -   (3,5)
Endringer i konsernmellomværende   (87,0)  13,4 
Netto	kontantstrøm	fra	finansieringsaktiviteter		 	 	128,5		 	9,9 
   
Ne"o endring i kontanter og kontantekvivalenter   13,0   (3,6)
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01   4,0   7,6 
Kontanter	og	kontantekvivalenter	31.12	 	 	17,0		 	4,0 
Herav bundne midler pr 31.12   4,2   3,9 

(NOKm)
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Endúr ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge. Selskapet ble sti'et 22. mai 2007, og har sin 
forretningsadresse på Laksevåg i Bergen. Endúr ASA er morselskapet i konsernet Endúr. Endúr ASA er notert på Oslo Børs 
med ticker ENDUR.

NOTE 1     INFORMASJON OM SELSKAPET

Årsregnskapet er sa" opp i samsvar med Regnskapsloven og God regnskapsskikk som gjelder pr. 31.12.2020 og består 
av resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter. Årsregnskapet er utarbeidet basert på de grunnleggende 
regnskapsprinsippene historisk kost, sammenlignbarhet, fortsa" dri', kongruens og forsiktighet. Transaksjoner blir 
registrert til virkelig verdi på transaksjonstidspunktet. Inntekter innregnes på leveringstidspunktet. Kostnader innregnes i 
samme periode som inntekten de kny"er seg til. Kostnader som ikke kan bli direkte relatert til inntekter blir kostnadsført 
når de påløper. De ulike regnskapsprinsippene kommenteres y"erligere under. I henhold til god regnskapsskikk kan det 
være noen unntak fra de grunnleggende vurderinger og verdse"ingsprinsipper. De"e vil være kommentert i de ulike 
notene til regnskapet. Betingede tap som er sannsynlige og målbare blir ført i resultatregnskapet. 
 
 
ESTIMATER OG VURDERINGER     
Utarbeidelse av årsregnskapet inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke 
regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Under 
utarbeidelsen av årsregnskapet har ledelsen beny"et estimater basert på beste skjønn, og forutsetninger som er vurdert 
å være realistiske basert på historisk erfaring. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Estimater og underliggende 
forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden 
estimatene endres, og i alle fremtidige perioder som påvirkes.     
     
KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD     
Eiendeler klassi$seres som omløpsmidler når: 
-  eiendelen er en del av enhetens tjenestekretsløp, og forventes å bli realisert eller for brukt i løpet av enhetens normale  
 produksjonstid; 
-  eiendelen holdes for tradingformål; 
-  eiendelen forventes realisert innen 12 måneder e"er balansedato; 
-  eiendelen er kontanter eller kontantekvivalenter, men med unntak for når det foreligger restriksjoner for by"e eller bruk  
 til å gjøre opp gjeld innen 12 måneder e"er balansedato. 
 
Alle andre eiendeler er klassi$sert som anleggsmidler. 
 
Gjeld klassi$seres som kortsiktig gjeld når: 
-  gjelden er en del av tjenestekretsløpet, og forventes å bli oppgjort i løpet av normal produksjonstid; 
-  gjelden holdes for tradingformål; 
-  det er avtalt oppgjør innen 12 måneder e"er balansedato; 
-  enheten ikke har en ubetinget re" til å utse"e oppgjør av gjelden til minst 12 måneder e"er balansedato. 
 
All annen gjeld klassi$seres som langsiktig.     
   

NOTE 2     VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
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TRANSAKSJONER I UTENLANDSK VALUTA FUNKSJONELL VALUTA OG PRESENTASJONSVALUTA    
 
Poster i årsregnskapet måles i den valutaen som beny"es i det som anses som den primære økonomien selskapet 
opererer i (‘funksjonell valuta’). Selskapets funksjonelle valuta er NOK, og de"e er også selskapets presentasjonsvaluta. 
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta ved bruk av omregningskursen på transaksjonsdagen. 
Balanseposter omregnes til slu"kurs på balansedagen.     
     
KONTANTSTRØMANALYSE     
Kontantstrømanalysen er sa" opp e"er den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter inkluderer kontanter, 
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide investeringer som kan omse"es i kontanter innen tre måneder eller tidligere.
     
INNTEKTER     
Inntekter fra tjenester innregnes i resultatregnskapet i takt med fullføringsgraden av leveransen på balansedatoen. 
Fullføringsgraden måles på bakgrunn av arbeidet som er u&ørt.     
     
DATTERSELSKAP     
I morselskapet vurderes da"erselskap e"er kostmetoden. Investeringen vurderes til anska#elseskost med mindre 
nedskrivning anses nødvendig. Utby"e og andre utdelinger inntektsføres i samme år som beslutning om utby"e er fore- 
ta" i årsregnskapet til da"erselskapet. Overstiger mo"a" utby"e og andre utdelinger andel av tilbakeholdt resultat i 
eierperioden, regnskapsføres den overskytende del som til- bakebetaling av investert kapital og føres som reduksjon av 
investeringen i balansen.     
     
VERDIFALL PÅ EIENDELER     
Hvis det er indikasjoner på at bokført verdi av en langsiktig eiendel er høyere enn virkelig verdi, vil en nedskrivingstest 
u&øres. Testen u&øres på det laveste nivået med uavhengige kontantstrømmer. Hvis bokført verdi er høyere enn 
gjenvinn- bart beløp, vil verdien 
nedskrives til gjenvinnbart beløp. Nedskrivinger gjennomført i tidligere år vil bli reversert hvis forholdene som medførte 
nedskrivingen ikke lenger er til stede. Nedskriving av goodwill vil aldri bli reversert.    
     
RESULTATSKATT     
Ska"ekostnaden består av betalbar ska" og endring i utsa" ska". Utsa" ska"/ska"efordel er beregnet på bakgrunn 
av alle ska"epliktige midlertidige forskjeller. Utsa" ska"efordel regnskapsføres når det er sannsynlig at selskapet vil ha 
tilstrekkelig ska"epliktig inntekt til å kunne utny"e ska"efordelen. Utsa" ska" og utsa" ska"efordel regnskapsføres 
uavhengig av når forskjellene vil reverseres og regnskapsføres i utgangspunktet til nominell verdi. Utsa" ska"/
ska"efordel måles på bakgrunn av forventet fremtidig ska"esats. Både betalbar- og utsa" ska" regnskapsføres re" mot 
egenkapitalen i den grad de relaterer seg til poster regnskapsført 
re" mot egenkapitalen.     
     
FORDRINGER     
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende e"er fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige 
kundefordringer en uspesi$sert avsetning for å dekke anta" tap på krav.     
     
LÅN     
Alle lån er bokført til kostpris. De"e innebærer dagskurs på verdi av mo"a" beløp. Kostnader i forbindelse med opptrekk 
av nye lån blir kostnadsført gjennom lånets løpetid.     
     
EGENKAPITAL     
Transaksjonskostnader relatert til egenkapitaltransaksjoner, inklusiv ska"ee#ekt av transaksjonskostnadene, regnskaps- 
føres direkte mot egenkapitalen. Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader 
som endring i egenkapital. Egne aksjer presenteres som reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner mot 
egne aksjer blir ikke resulta&ørt.  

NOTE 2     VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER  *FORTS+
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16. oktober 2020 overtok Endúr 100% av aksjene i Oceano AS gjennom en fusjon. Oceano AS ble etablert som konsern i 
2020, e"er en fusjon mellom ØPD AS og Installit AS. 

VEDERLAG       
       
Følgende tabell oppsummerer virkelig verdi av vederlaget på anska#elsestidspunktet.     
  

Aksjer	utstedt       
Virkelig verdi av de utstedte aksjene var basert på børskursen til Endúr ASA den 16. oktober 2020 til NOK 1.64 per aksje. 
      
       
Etterfølgende	justering	av	vederlaget	       
E"er fusjonen med Oceano inngikk Endúr ASA en avtale med de tidligere hovedaksjonærene i Oceano, hvor de tidligere 
aksjonærer skal kompensere selskapet ved overføring av NOK 13 millioner. Kompensasjonen blir behandlet som en 
e"erfølgende justering av transaksjonsprisen og inkludert i resultatet, klassi$sert som annen inntekt.   
    

IDENTIFISERBARE EIENDELER ANSKAFFET OG FORPLIKTELSER OVERTATT      
 
Virkelig verdi av identifserbare eiendeler og forpliktelser er basert på en ferdigstilt kjøpeprisallokering. I tabellen nedenfor 
oppsummeres de innregnede beløpene av anska#ede og overta"e eiendeler og forpliktelser på oppkjøpstidspunktet.  
     

NOTE 3    VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING

Aksjer i Endúr ASA (215 021 018 aksjer)    352,1 

Totalt vederlag    352,1 

Investeringer i da"erselskap    354,0 

Leverandørgjeld    (1,9)

Sum	identifiserte	netto	eiendeler	 	 	 	352,1	

(NOKm)

(NOKm)
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NOTE 4    LØNN, HONORARER, GODTGJØRELSER

For spesi$kasjon av lønn til konsernets ledelse, vennligst se note 27 i konsernnotene.    
      
Selskapet er pliktig å ha en pensjonsordning i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets 
pensjonsordninger oppfyller lovkravene.      
      
Se note 25 i konsernregnskapet for y"erligere informasjon om aksjeopsjoner.     
 

LØNNSKOSTNADER

REVISJONSHONORAR

Lønn og feriepenger   8,2   5,4 

Arbeidsgiveravgi'   1,4   1,0 

Opsjonskostnad   -   0,3 

Pensjonskostnad   0,4   0,3 

Andre lønnskostnader   1,4   1,3 

Sum	 	 	11,4		 	8,4	

   

Antall ansa"e 31.12   5   4 

Lovpålagt revisjon   1,0   0,7 

Revisjonsrelaterte tjenester   0,6   0,0 

Ska"erelaterte tjenester   -   0,1 

Annen rådgivning   0,2   0,1 

Sum	 	 	1,9		 	0,9	

2018

2018

2019

2019

(NOKm)

(NOKm) 2020

2020

2019

2019
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NOTE 5    NETTO FINANSPOSTER

NOTE 6    SKATT  

2019

2019

2019

2020

2020

2020

Annen renteinntekt   1,0   - 

Annen $nansinntekt   -   0,0 

Gevinst ved salg av aksjer   -   - 

Sum	finansinntekter	 	 	1,0		 	0,0	

   

Rentekostnader fra foretak i samme konsern   (1,7)  (2,4)

Annen rentekostnad   (2,7)  (1,1)

Nedskrivning av investering i da"erselskap   (355,4)  - 

Nedskrivning av konserninterne fordringer   (88,0)  - 

Andre $nanskostnader   (4,0)  - 

Sum	finanskostnader	 	 	(451,8)	 	(3,6)

   

Netto	finansposter	 	 	(450,8)	 	(3,6)

Ordinært resultat før ska"   (464,6)  (14,4)

Permanente forskjeller   453,5   0,6 

Konsernbidrag   53,9   - 

Endring i midlertidige forskjeller   0,1   0,1 

Anvendt underskudd til fremføring   (42,9)  13,7 

Grunnlag	betalbar	skatt	 	 	-		 	-	

Betalbar ska"   -   - 

Betalbar ska" på årets resultat   -   - 

Betalbar ska" på konsernbidrag   11,9   - 

Endring utsa" ska"/ utsa" ska"efordel   (8,6)  4,3 

Årets	skattekostnad		 	 	(3,3)	 	4,3	

ÅRETS SKATTEKOSTNAD FREMKOMMER SLIK:

(NOKm)

(NOKm)

(NOKm)
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NOTE 6    SKATT  *FORTS+

NOTE 7    IMMATERIELLE EIENDELER

Midlertidige forskjeller   (10,9)  -   (0,1)  (11,0)

Fremførbart rentefradrag   (38,9)  -   -   (38,9)

Fremførbart underskudd   (58,4)  -   42,9   (15,4)

Sum	grunnlag	knyttet	til	utsatt	skatt	 	 	(108,2)	 	-		 	42,8		 	(65,3)

Netto	utsatt	skattefordel	 	 	(23,8)	 	-		 	9,4		 	(14,4)

      

Netto	utsatt	skattefordel	-	ikke	balanseført	 	 	(9,4)	 	-		 	0,8		 	(8,6)

Netto	utsatt	skattefordel	-	balanseført	 	 	(14,4)	 	-		 	8,6		 	(5,8)

Anska#elseskost 1. jan. 2019    -   - 
Tilgang    0,9   0,9 
Tilganger gjennom oppkjøp av selskap    -   - 
Anskaffelseskost	31.	des.	2019	 	 	 	0,9		 	0,9	

Akk. avskrivninger pr 1. jan. 2019    -   - 
Årets avskrivninger     (0,3)  (0,3)
Akk	av/nedskrivninger	31.	des.	2019	 	 	 	(0,3)	 	(0,3)

    

Bokført	verdi	31.	des.	2019	 	 	 	0,6		 	0,6

Anska#elseskost 1. jan. 2020    0,9   0,9 
Tilgang    -   - 
Tilganger gjennom oppkjøp av selskap    -   - 
Anskaffelseskost	31.	des.	2020	 	 	 	0,9		 	0,9	

Akk. avskrivninger pr 1. jan. 2020    (0,3)  (0,3)
Årets avskrivninger     (0,5)  (0,5)
Akk	av/nedskrivninger	31.	des.	2020	 	 	 	(0,9)	 	(0,9)

    

Bokført	verdi	31.	des.	2020	 	 	 	(0,0)	 	(0,0)

     
Avskrivningssatser   33 % 
Avskrivningsplan   Lineær  

31.12.2019 31.12.2020

Sum

Innregnet
i resultat

Konsesjoner,
patenter m.m.

Ervervet i
 virksomhets-

sammen-
slutninger

UTSATT SKATTEFORDEL

IMMATERIELLE EIENDELER

(NOKm)

(NOKm)
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NOTE 8    INVESTERINGER I DATTERSELSKAP

Endúr Invest AS  Endúr ASA  5160 Laksevåg   999,9  100 %  (0,7)  46,0   82,5 

Endúr Maritime AS  Endúr ASA  5160 Laksevåg   12,4  100 %  (5,2)  66,9   82,6 

Endúr Bidco AS  Endúr ASA  5160 Laksevåg   0,1  100 %  (4,3)  45,7   33,3 

Installit AS  Endúr ASA  0275 Oslo   0,9  100 %  (4,5)  37,4   37,8 

ØPD AS  Endúr ASA  3962 Stathelle   0,9  100 %  (61,7)  (112,9)  - 

Endúr Industrier AS  Endúr ASA  4033 Stavanger   9,2  100 %  (20,6)  (7,8)  - 

Sum			 	 	 	 	 	 	 		 236,2 

Eier Forretningskontor Aksjekapital
Eierandel og 

stemmeandel

Årsresultat 
(Foreløpig)

Egenkapital 
31.12.2020
(Foreløpig)

Balanseført 
verdi

31.12.2020DATTERSELSKAP

Aksjekapital 
Emisjon registrert 8. juli 2020 - selskapets aksjekapital økte med NOK 666 666,67, fra NOK 2 130 910,18 til 
NOK 2 797 576,85, ved å utstede 66 666 667 nye aksjer hver med en pålydende verdi på 0,01 kroner.

Gjeldskonvertering registrert 13. juli 2020 - Selskapets aksjekapital økte med NOK 33 333,33 fra NOK 2 797 576,85 til 
NOK 2 830 910,17, ved å utstede 3 333 332 nye aksjer hver med en pålydende verdi på 0,01 kroner.

Virksomhetssammenslutning registrert 16. oktober 2020 - Selskapets aksjekapital økte med NOK 2 150 210,18, fra 
NOK 2 830 910,17 til 4 981 120,35 kroner ved å utstede 215 021 018 nye aksjer hver med en pålydende verdi på 0,01 kroner.

Emisjon registrert 18. november 2020 - Selskapets aksjekapital økte med NOK 1 041 671,59, fra NOK 4 981 120,35 til 
NOK 6 022 791,94, ved å utstede 104 167 159 nye aksjer hver med en pålydende verdi på 0,01 kroner.

Virksomhetssammenslutning registrert 18. desember 2020 - Selskapets aksjekapital økte med NOK 1 074 708,70 kroner, 
fra NOK 6 022 791,94 til NOK 7 097 500,64 kroner ved å utstede 107.470.870 nye aksjer hver med en pålydende verdi på 
0,01 kroner.

Gjeldskonvertering registrert 18. desember 2020 - Selskapets aksjekapital økte med NOK 208 333,33 fra 
NOK 7 097 500,64 til NOK 7 305 833,96 ved å utstede 20 833 332 nye aksjer hver med en pålydende verdi på 0,01 kroner.

Gjeldskonvertering registrert 21. desember 2020 - Selskapets aksjekapital økte med NOK 20 841,40 fra NOK 7 305 833,96 
til NOK 7 326 675,36 ved å utstede 2 084 140 nye aksjer hver med en pålydende verdi på 0,01 kroner.

31. desember 2020 var aksjekapitalen i Endúr ASA NOK 7 326 675,36, fordelt på 732 667 536 aksjer, hver med en 
pålydende verdi på 0,01 kroner. Alle aksjer har like stemmere"

NOTE 9    AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

(NOKm)
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           ANTALL AKSJER EIERANDEL

AKSJONÆRER PR 31.12.2020  

BEVER HOLDING AS      84 027 899  11,47 %
MIDDELBORG INVEST AS      82 000 708  11,19 %
HANDELAND INDUSTRI AS      61 325 000  8,37 %
SONGA CAPITAL AS      45 900 098  6,26 %
TIGERSTADEN MARINE AS      44 108 830  6,02 %
BRIAN CHANG HOLDINGS LIMITED      30 251 443  4,13 %
AS FLYFISK      23 064 606  3,15 %
LANGÅKER      16 429 161  2,24 %
TATOMI INVEST AS      15 775 000  2,15 %
TIGHT HOLDING AS      14 843 470  2,03 %
GIMLE INVEST AS      12 206 513  1,67 %
ENERGON HOLDING AS      11 900 000  1,62 %
BR INDUSTRIER AS      10 591 666  1,45 %
SPAREBANK 1 MARKETS AS      9 800 000  1,34 %
TIGERSTADEN AS      9 735 712  1,33 %
EIKELAND HOLDING AS      9 156 356  1,25 %
TRIONOR AS      8 758 351  1,20 %
SONGA INVESTMENTS AS      6 944 444  0,95 %
RUSTEN      5 814 679  0,79 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB      5 228 426  0,71 %
SUM	ANTALL	AKSJER	20	STØRSTE	AKSJONÆRER	 	 	 	 		507	862	362		 69,32	%

ØVRIGE AKSJONÆRER      224 805 174  30,68 %
SUM	ANTALL	AKSJER	PR	31.12.2020	 	 	 	 	 	732	667	536		 100,00	%

NOTE 9    AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON  *FORTS+

NAVN     TITTEL                        EIERSKAP    ANTALL AKSJER EIERANDEL

Øivind Horpestad Styreleder  Aksjer eiet av Gimle Invest AS   12 206 513   1,67 %

Terje Nesbakken Styremedlem     -    0,00 %

Rune Skarveland Styremedlem  Aksjer eiet av Handeland Industri AS  61 325 000   8,37 %

Bente Stangeland Styremedlem  Aksjer eiet av AS Fly$sk  23 064 606   3,15 %

Tove Ormevik Styremedlem    20 000   0,00 %

Hans Pe"er Eikeland CEO  Aksjer eiet av Eikeland Holding AS  9 156 356   1,25 %

Nils Ingemund Ho# CFO  Aksjer eiet av Eagle AS  1 750 333   0,24 %

Sum	aksjer	31.12.2020	eiet	av	ledende	personell,	styremedlemmer	og	deres	nærstående	parter	 	95	316	295		 	13,01	%  

Det er ikke gi" lån eller sikkerhetsstillelse til styremedlemmer.

Aksjer	eiet	av	ledende	personell	og	styremedlemmer	        
Følgende tabell viser aksjer eiet av ledende personell og styremedlemmer, inkludert aksjer eiet av deres nærstående 
parter, pr 31.12.2020       
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Egenkapital	01.01.2020	 	 	2,1		 	123,3		 	0,3		 	(5,1)	 	120,6	

Årets resultat   -   (461,4)  -   -   (461,4)

Virksomhetssammenslutning   3,2   474,1   3,7   -   481,1 

Kapitalforhøyelse   2,0   244,0   -   -   246,0 

Justering   -   (5,1)  -   5,1   - 

Netto	endringer	2020	 	 	5,2		 	251,6		 	3,7		 	5,1		 	265,7	

      

Egenkapital	31.12.2020	 	 	7,3		 	375,0		 	4,0		 	-		 386,4

Aksjekapital Overkurs

Annen 

innskutt 

egenkapital

Annen 

egenkapital

Sum 

egen-

kapital

2018

2020

2019

NOTE 10    EGENKAPITAL

Egenkapital	01.01.2019	 	 	1,3		 	13,5		 	-		 	4,9		 	19,8	

Årets resultat   -   -   -   (10,0)  (10,0)

Virksomhetssammenslutning   0,8   128,0   -   -   128,8 

Virksomhetssammenslutning - andre e#ekter   -   (18,6)  -   -   (18,6)

Kapitalforhøyelse   0,0   0,4   -   -   0,5 

E#ekt opsjoner   -   -   0,3   -   0,3 

Netto	endringer	2019	 	 	0,8		 	109,8		 	0,3		 	(10,0)	 	100,8	

      

Egenkapital	31.12.2019	 	 	2,1		 	123,3		 	0,3		 	(5,1)	 	120,6	

Aksjekapital Overkurs

Annen 

innskutt 

egenkapital

Annen 

egenkapital

Sum 

egen-

kapital

2019

(NOKm)

(NOKm)
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Det foreligger ingen avdragsplan for nedbetaling av gjeld  
De interne lånene blir belastet med 3 mnd. NIBOR + 2%.  

 NOTE 11    MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

FORDRINGER

GJELD

Langsiktige fordringer   164,9   - 

Kortsiktige fordringer   56,2   3,0 

Sum	 	 	221,2		 	3,0	

Langsiktig gjeld   47,0   78,0 

Kortsiktig gjeld   25,8   - 

Sum	 	 	72,8		 	78,0 

(NOKm)

(NOKm)

2019

2019

2020

2020

Selskapet er eksponert for følgende risikoer fra bruk av $nansielle instrumenter: 
- kredi"risiko 
- likviditetsrisiko
- markedsrisiko 

Kredittrisiko	kny"et til fordringer mot konsernselskaper vil være avhengig av de underliggende resultatene i 
da"erselskapene. 

Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke vil være i stand til å møte sine $nansielle forpliktelser e"er hvert som 
de forfaller. Selskapets tilnærming til å styre likviditet er å sørge for, så langt det er mulig, at det alltid vil ha tilstrekkelig 
likviditet til å betale forpliktelser både under normale og pressede forhold.

Eksponering mot likviditetsrisiko
Forfall i henhold til kontrakt for $nansielle forpliktelser, inkludert rentebetaling.:

 NOTE 12    FINANSIELL MARKEDSRISIKO

>>
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 NOTE 15    HENDELSER ETTER BALANSEDAGE

 NOTE 14    BETINGEDE FORPLIKTELSER / JURIDISKE KRAV

 NOTE 13    GARANTIER

Se note 30 i konsernnotene.

JURIDISKE KRAV 

I e"erkant av oppbuds begjæringen i ØPD AS har utleier av et område hvor ØPD drev virksomhet fremsa" krav overfor Endúr 

ASA om å svare for ØPDs forpliktelser under leieforholdet, som løper ut 2027. Endúr ASA vurderer hvorvidt det foreligger et 

garantiansvar som selskapet er bundet av i nevnte leieforhold. Selv om krav ikke er akseptert, kan et eventuelt garantiansvar 

frem til 2027 beløpe seg til mnok 38,5. Ingen avsetning er regnskapsført.   

Endúr ASA er i en re"slig tvist. Tvisten gjelder en garantiforpliktelse for leieforholdet til det konkursrammede da"erselskapet  

Endúr  Energy Solutions AS. Det hevdes at Endúr ASA er ansvarlig for garantiforpliktelse på mnok 1,5. Endúr ASA hovedanførsel 

er at garantiforpliktelsen ikke ble overført i forbindelse med innfusjonering av Endur Energy Solutions AS i konsernet. Det knyt-

ter seg prosessrisiko til saken for Endúr ASA, men selskapet mener at Endúr ASA har en betydelig sterkere sak enn motpart. 

Ingen avsetning er regnskapsført.    

 

GARANTIER 

Som ledd i den løpende dri' av selskapet har Endúr ASA gi" forskjellige former for prosjektsgarantier. Kommersielle garantier 

er i sin helhet garantier på vegne av da"erselskapet ØPD AS. Som følge av konkursen i ØPD AS i 2021, ref note 15, vil Endúr 

ASA i 2021 få et tap kny"et til de"e garantiansvaret. De"e er estimert å være ca nok 20 millioner. Ingen avsetning er ta" i 

regnskapet per 31.12.20.    

 

For garantier kny"et til husleiekontrakter på vegne av da"erselskap, se note 14.

 NOTE 12    FINANSIELL MARKEDSRISIKO *FORTS+>>

31. DESEMBER 2020

Konvertible lån    6,0   6,3   6,3   -   -   - 

Andre lån    6,0   7,8   0,3   0,3   0,6   6,6 

Aksjonærlån    1,0   1,0   1,0   -   -   - 

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser    8,6   248,6   8,6   -   -   - 

Sum		 	 	 	21,6		 	263,7		 	16,2		 	0,3		 	0,6		 	6,6	

Markedsrisiko for selskapet er relatert til renterisiko.
   
Renterisiko 
Selskapet sikrer seg normalt ikke mot endringer i rentenivået.    
 

NOTE
Balanseført

beløp Total

6 mnd
eller

mindre

Kontraktsmessige - kontantstrømmer

(NOKm)
6 - 12 

mnd 1 - 2 år 2 - 5 år
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I denne årsrapporten har konsernet presentert (ere alternative resultatmål (“APMs”), som er beskrevet nedenfor:  
    
   
EBITDA     
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) er et vanlig brukt resultatmål for dri'sresultat 
før renter, ska", avskrivninger og nedskrivninger. EBITDA gir et u"rykk for lønnsomhet fra dri'en. Endúr mener at 
de"e resultatmålet gir ny"ig informasjon om konsernets evne til å betjene gjeld og $nansiere investeringer. I tillegg 
vil resultatmålet være ny"ig for å sammenligne lønnsomhet i dri' med andre selskaper. Endúr har presentert EBITDA i 
oppstilling over nøkkeltall og i note 5 vedrørende segmentinformasjon.   
   
   
EBIT    
EBIT (Earnings before interest and taxes) er et vanlig brukt resultatmål for dri'sresultat før renter og ska". EBIT gir 
et u"rykk for lønnsomhet fra dri'en, men resultatmålet inkluderer også periodens avskrivninger og nedskrivninger i 
motsetning til EBITDA. Endúr har presentert EBIT i parantes ved siden av dri'sresultat i konsolidert resultatregnskap, 
og i note 5 vedrørende segmentinformasjon.    
  
   
EGENKAPITALANDEL   
Egenkapitalandel fremkommer som bokført egenkapital/ bokførte eiendeler. Endúr har presentert egenkapitalandel i 
oppstilling over nøkkeltall.    
    
   
NETTO ARBEIDSKAPITAL   
Arbeidskapital er omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Arbeidskapital er et mål for konsernets betalingsevne.
 Endúr har presentert arbeidskapital i oppstilling over nøkkeltall.   
   
   
NETTO RENTEBÆRENDE GJELD   
Ne"o rentebærende gjeld fremkommer ved å trekke rentebærende eiendeler fra rentebærende gjeld. Endúr har 
presentert ne"o rentebærende gjeld i oppstilling over nøkkeltall.   
   

Konvertible lån    6,0   6,3   6,3   -   -   - 

Andre lån    6,0   7,8   0,3   0,3   0,6   6,6 

Aksjonærlån    1,0   1,0   1,0   -   -   - 

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser    8,6   248,6   8,6   -   -   - 

Sum		 	 	 	21,6		 	263,7		 	16,2		 	0,3		 	0,6		 	6,6	

Markedsrisiko for selskapet er relatert til renterisiko.
   
Renterisiko 
Selskapet sikrer seg normalt ikke mot endringer i rentenivået.    
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LEDELSESERKLÆRING 2020

Styrets	ansvarserklæring

Vi bekre'er e"er vår beste overbevisning at konsernregnskapet for 2020 er utarbeidet i samsvar med IFRS, som 
fastsa" av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven, at årsregnskapet for morselskapet for 
2020 er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, samt at informasjonen i regnskapene 
gir et forsvarlig u"rykk for Endúr ASAs og Endúr-konsernets eiendeler, gjeld, $nansielle stilling og resultat for perioden. 
Vi bekre'er også e"er vår beste overbevisning at årsberetningen gir en re"visende oversikt over Endúr ASA og 
Endúr-konsernets utvikling, resultat og $nansielle stilling, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og 
usikkerhetsfaktorer konsernet og selskapet står overfor.
 
 

Bergen 29. april 2021

Styret og CEO for Endúr ASA

Øivind Omar Horpestad
  (Styreleder)

-sign

Bjørn Finnøy
-sign

Hedvig Bugge Reiersen
-sign

Terje Nesbakken
-sign

Tove Ormevik
-sign

Kristoffer Nesse Hope
-sign

Jorunn Helvik Ingebrigtsen
-sign

Hans Olav Storkås
CEO

-sign
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Uavhengig revisors beretning 
Til generalforsamlingen i Endúr ASA 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Endúr ASA. 

Årsregnskapet består av: 

! Selskapsregnskapet, som består av 
balanse per 31. desember 2020, 
resultatregnskap 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 2020, 
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 
Endúr ASA per 31. desember 2020 og av 
selskapets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret 
som ble avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge. 

! Gir konsernregnskapet et rettvisende 
bilde av den finansielle stillingen til 
konsernet Endúr ASA per 31. desember 
2020 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 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 2020. 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. 
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Beskrivelse av forholdet Revisjon av forholdet 

VERDIFALL PÅ GOODWILL  

Balanseført goodwill som er innregnet i 
forbindelse med konsernets oppkjøp av 
datterselskaper, utgjør en betydelig andel av 
konsernets balanseførte eiendeler. I 2020 har 
konsernet foretatt nedskriving av goodwill 
med MNOK 461,3. Pr. 31. desember 2020 er 
balanseført verdi av goodwill MNOK 379,8 som 
utgjør 38,8 % av konsernets totale 
balanseførte eiendeler.  

 

Konsernledelsen gjennomfører en årlig test av 
gjenvinnbart beløp av goodwill for å vurdere 
om det foreligger tap ved verdifall. Beregning 
av gjenvinnbart beløp krever betydelig grad av 
skjønnsutøvelse fra ledelsen, særlig i form av 
estimering av forventede fremtidige 
kontantstrømmer og avkastningskrav.  

 

Som følge av vesentligheten, kompleksiteten 
og estimatusikkerheten som er knyttet til 
goodwill, har vi ansett at test av verdifall på 
goodwill er et sentralt forhold i revisjonen av 
konsernet.  

 

Vi viser til omtale av test for verdifall for 
goodwill i note 11 og note 13 i 
konsernregnskapet. 

Våre utførte revisjonshandlinger omfattet en 
vurdering av sentrale forutsetninger anvendt i 
verdsettelsesmodellen, herunder vekst i 
omsetning, EBITDA-margin, vekst i 
terminalledet og avkastningskrav.  

 

Vi har fått bistand fra våre interne 
verdsettelsesspesialister til å vurdere anvendt 
avkastningskrav, forventet inflasjon og 
verdsettelsesmodellens egnethet. 

I tillegg har vi utført følgende 
revisjonshandlinger: 

! Vi vurderte påliteligheten av ledelsens 
estimater ved å vurdere 
treffsikkerheten på tidligere estimater 
mot faktiske resultater 

! Vi kontrollerte samsvar mellom 
nøkkelopplysninger i beregningen og 
ledelsens prognoser 

! Vi vurderte ledelsens 
sensitivitetsanalyser, med hensyn til 
hvilken effekt en rimelig endring 
omsetningsvekst, EBITDA og 
avkastningskrav vil ha for gjenvinnbart 
beløp 

! Vi har kontrollert matematisk 
nøyaktighet av beregningene i 
verdsettelsesmodellen  

 

Videre har vi vurdert om det er gitt tilstrekkelig 
noteopplysninger i konsernregnskapet knyttet til 
nedskrivningstester. 

VERDSETTELSE AV INVESTERING I 
DATTERSELSKAPER  

 

Selskapet har betydelige investeringer i 
datterselskaper som måles til kostpris. 
Investeringer i datterselskaper testes for 
verdifall dersom indikasjoner på verdifall 
foreligger. Verdifall innregnes dersom 

Våre revisjonshandlinger omfatter en detaljert 
gjennomgang, testing og vurdering av ledelsens 
nedskrivningstester, inkludert beregning av 
gjenvinnbare beløp.  
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balanseført verdi overstiger gjenvinnbart 
beløp. 

 

I 2020 har selskapet nedskrevet investering i 
datterselskaper med MNOK 355,4. Bokført 
verdi per 31.12.2020 var MNOK 236,2. 

 

De betydelige beløpene som er involvert, og 
kompleksiteten i verdsettelsen av eiendelene, 
fører til at vi klassifiserer verdsettelsen av 
investeringer i datterselskaper som et sentralt 
forhold i revisjonen av selskapsregnskapet.  

 

 

Vi har også vurdert ledelsens forutsetninger som 
ligger til grunn for verdsettelsen og tatt i 
betraktning den historiske nøyaktigheten i 
fastsettelsen av estimatene.  

 

Interne spesialister har hjulpet oss i denne 
prosessen. Vi har også vurdert forutsetningene 
lagt til grunn i test for verdifall som kommer 
frem av note 13 til konsernregnskapet.  

REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV 
VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING 

 

16. oktober 2020 overtok Endúr ASA 100% av 
aksjene i Oceano AS gjennom en fusjon. Som 
vederlagsaksjer ble det utstedt 215.021.018 
nye aksjer i Endùr ASA.  

 

17. desember 2020 kjøpte Endúr ASA 100% av 
aksjene i BMO Entreprenør AS. Vederlaget ble 
gjort opp med kontanter og utstedelse av 
107.470.870 nye aksjer i Endúr ASA.  

 

Begge transaksjonene ble regnskapsført etter 
oppkjøpsmetoden, som innebærer at overtatte 
identifiserbare eiendeler, rettigheter og 
forpliktelser innregnes til virkelig verdi på 
transaksjonstidspunktet. Vederlag utover 
netto identifiserbare eiendeler innregnes som 
goodwill.    

 

Konsernet har utarbeidet oppkjøpsanalyser for 
identifisering og verdsettelse av eiendeler og 
forpliktelser. Oppkjøpsanalysene krever 
vesentlig grad av skjønnsutøvelse fra ledelsen 
knyttet til identifisering og verdsettelse av 
eiendeler og forpliktelser.  

 

Som følge av vesentlighet av transaksjonene, 
kompleksitet og estimatusikkerhet, har vi 

Vi har gjennomgått og kontrollert 
oppkjøpsanalysene som er utarbeidet i 
forbindelse med overtakelsene av Oceano AS og 
BMO Entreprenør AS. Våre kontrollhandlinger 
omfattet en vurdering av identifiserte eiendeler 
og forpliktelser samt anvendte forutsetninger i 
verdsettelsesmodellen, herunder 
omsetningsvekst, EBITDA-margin og 
diskonteringsrente. 

 

Vi involverte våre interne 
verdsettelseseksspesialister til å bistå oss i 
vurderingen av diskonteringsrente samt 
hensiktsmessigheten ved anvendt metodikk og 
verdsettelsesmodell.  

 

Vi har i tillegg utført følgende 
kontrollhandlinger: 

! Vi har sammenlignet avtale om 
virksomhetssammenslutning (SPA) og 
oppkjøpsanalysen (PPA) med hensyn til 
beløpsmessig vederlag i transaksjonen 

! Vi har gjennomgått inngående balanser og 
kontrollert gjennomførte virkelig verdi-
justeringer 

! Vi har kontrollert matematisk nøyaktighet 
av beregningene i verdsettelsesmodellen 
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ansett regnskapsføringen av 
virksomhetssammenslutningen som et sentralt 
forhold i revisjonen av selskapsregnskapet og 
konsernregnskapet. 

 

Vi viser til årsregnskapets note 3 
Virksomhetssammenslutningene og note 2 
Vesentlige regnskapsprinsipper hvor ledelsen 
beskriver hvordan virksomhets-
sammenslutningen Endúr ASA, Oceano AS og 
BMO Entreprenør AS ble regnskapsført. 

brukt til verdsettelse av identifisert 
eiendeler  

Videre har vi vurdert om det er gitt 
tilstrekkelige noteopplysninger i 
konsernregnskapet og selskapsregnskapet 
tilknyttet virksomhetssammenslutningen.   

 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen og annen 
informasjon i årsrapporten, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen 

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

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

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 

Styret 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, for selskapsregnskapet i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for konsernregnskapet i samsvar med 
International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. 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 utilsiktede 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 selskapsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for konsernregnskapet med mindre 
ledelsen enten har til hensikt å avvikle konsernet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe 
realistisk alternativ til dette. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål 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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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

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. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

 Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap 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 og konsernets regnskapsopplysninger i samsvar med lov 
og god bokføringsskikk i Norge. 

 
 

Oslo, 29. april 2021 
BDO AS 
 
 

 
Yngve Gjethammer 
Statsautorisert revisor 
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ENDÚR ASA
Postadresse: Damsgårdsveien 119, 5160 Laksevåg, Norway
Besøksadresse konsernkontor: Damsgårdsveien 229, Laksevåg
T: +47 55 54 24 00 | E: post@endur.no | W: endur.no

Y"erligere kontaktinformasjon er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. 


