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1) Årsresultat / Egenkapital
2) Egenkapital / Total kapital
3) Omløpsmidler / Annen kortsiktig gjeld

   2018 2017      FINANSIELLE NØKKELTALL

(BELØP I TNOK)

Driftsinntekter	 	 	223 813		 	272 102	
EBITDA	 	 	-40 453		 	-4 079	
EBITDA margin  -18,07 % -1,50 %
Resultat	før	skattekostnad	fra	videreført	virksomhet	 	 	-67 407		 	-10 893	
Årsresultat	 	 	-70 806		 	-11 685	
Total	kapital	 	 	241 927		 	269 273	
Egenkapital	 	 	125 978		 	195 463	
   
Avkastning på egenkapital 1) -56,21 % -5,98 %
Egenkapitalandel 2) 52,07 % 72,59 %
Arbeidskapital	 	 	-19 776		 	29 623	
Netto	rentebærende	gjeld	 	 	8 858		 	-33 967	
Likviditetsgrad 3)  1,07   2,54 
   
Antall	aksjer	pr	årsslutt	 	 	93 991 018		 	93 957 685	
Gjennomsnittlig	utestående	antall	aksjer	 	 	93 978 689		 	88 493 714	
Utvannet,	vektet	gjennomsnittlig	antall	utestående	aksjer	 	93 978 689		 	88 493 714	
   
Basisresultat pr. aksje (NOK)   -0,75   -0,13 
Utvannet resultat pr. aksje (NOK)   -0,75   -0,13 
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Endúr ASA årsrapport 20184

Det mest omfattende strategiske grepet som ble gjort 
i 2018 var å etablere en avtale om sammenslåing 
med Endúr Holding AS sitt heleide selskap Endúr 
Fabricom AS med tilhørende datterselskaper, og 
Bergen Group ASA. Denne avtalen var sentral for 
å få en større robusthet gjennom tilstedeværelse i 
flere	markedssegmenter	og	over	et	større	geografisk	
område. 

Sammenslåingen ble sluttført 20. februar 2019, 
konsernets navn ble endret til Endúr ASA fra Bergen 
Group ASA.  

Transaksjonen med Endúr Holding inkluderte full 
overtagelse av eierselskapet til Endúr Energy Solutions 
AS (tidligere Endúr Fabricom AS) og datterselskapene 
Endúr Industries AS (tidligere Fabricom Industrier AS) 
og Endúr PMAE AS (tidligere Fabricom PMAE AS). Disse 
selskapene vil i denne årsrapporten bli omtalt som 
Endúr Energy Solutions

Endúr	ASA	har	definert	de	tre	forretningsområdene	
Aquaculture, Maritime Service og Energy 
Solutions som konsernets plattform for en videre 
vekst, og opprettholder en vekststrategi med fokus 
på både strukturell og organisk vekst. I den videre 
vekstprosessen vil styret legge til grunn tiltak som 
ytterligere vil kunne øke selskapenes attraktivitet og 
konkurransekraft i de markedene der en allerede har 
etablerte posisjoner. 

Årsrapporten for 2018 fremlegges etter at overnevnte 
transaksjon er sluttført, og omfatter kun de 
selskapene som tilhørte konsernet per 31. desember 
2018.

Endúr er et gammelnorsk ord som avstammer fra 
ordet «Endúrnýja» som betyr å fornye, men Endúr er 
også	et	ord	med	flere	betydninger	–	satt	foran	energi	
betyr det «varig energi». Navnet kan også sees på som 
en forkortelse av det engelske ordet Endúrance som 
betyr utholdenhet.  

I 2017 vedtok styret i daværende Bergen Group ASA en vekstfokusert strategi 
der målsettingen har vært å videreutvikle selskapet til å bli et attraktiv maritimt 
industrikonsern med hovedvirksomheten forankret på Vestlandet. Denne vekst-
strategien har vært basis for de operasjonelle og strukturelle tiltakene som 
ble gjennomført og iverksatt i løpet av 2018, og som videreføres under det nye 
navnet Endúr ASA.

FRA                    TILBERGEN GROUP
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Endúr ASA årsrapport 2018

«Endúr ASA har definert de tre forretningsområdene 
Aquaculture, Maritime Service og Energy Solutions 
som konsernets plattform for en videre vekst, og 
opprettholder en vekststrategi med fokus på både 
strukturell og organisk vekst» 

Markedsutsiktene knyttet til skipsvedlikehold og mari-
time tjenester i det sivile markedet vurderes som gode, 
med et potensiale for ytterligere langsiktig vekst. Sels-
kapet har i løpet av 2018 forsterket sin posisjon innen 
service og vedlikehold av motor-installasjoner, både 

offshore,	på	skip	og	på	land.		Dette	aktivitetsområdet	
vil fortsatt ha fokus på vekst i årene som kommer. Op-
pkjøpet av tørrdokken på Stamsneset vurderes som 
strategisk viktig for å kunne sikre seg dokk-kapasitet 
som også er egnet for andre maritime aktiviteter.

Dette er et er nytt satsingsområde og en viktig del av 
konsernets vekststrategi videre. Markedet for bet-
ongflåter	til	oppdrettsnæringen	vurderes	som	sterkt,	
og selskapet konstaterer at en på dette området er 
konkurransedyktig for leveringer til kunder langs hele 
norskekysten. Endúr har en omfattende erfaring fra 

komplekse	maritime	produksjoner,	både	fra	offshore-
installasjoner og på skipssiden. Denne kompetansen 
vil bli benyttet til å videreutvikle de neste generas-
jonene	 fôrflåter	 og	 serviceflåter	 for	 å	 imøtekomme	
kravene	til	blant	annet	høy	fleksibilitet,	driftssikkerhet,	
solid miljø- og biomassehåndtering.  

Gjennom sammenslåingen med Endúr Energy har 
konsernet fått et viktig fotfeste som leverandør inn 
mot olje- og gassindustrien. Endur Energy Solutions 
er et veletablert oljeserviceselskap med hovedkontor i 
Stavanger og med en solid erfaring som leverandør av 
vedlikehold,	modifikasjon,	installasjon,	fabrikasjon	og	
ombygging av komplekse olje- og gassinstallasjoner 

både	onshore	og	offshore.	Selskapet	har	i	2018	økt	or-
dremengde økt vesentlig, og har fått et operativt fot-
feste	gjennom	leveranser	til	flere	viktige	knutepunkter	
for olje- og gassnæringen. Konsernets operative virk-
somhet knyttet til tilkomstteknikk (Endúr AAK) vil også 
inngå i dette rapporteringssegmentet.

MARITIME SERVICE

AQUACULTURE

ENERGY SOLUTIONS
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Endúr ASA (tidligere Bergen Group ASA) er et vestlandsbasert industrikonsern og en 
veletablert leverandør av produkter og tjenester som i 2018 i hovedsak var knyttet til 
maritim service, tilkomstteknikk og akvakultur. 

I forbindelse med gjennomført transaksjon med Endúr Holding AS ble konsernets navn endret fra Bergen Group 
ASA til Endúr ASA med virkning fra 20. februar 2019. Selskapets ticker på Oslo Børs ble fra 21. februar endret fra 
BERGEN til ENDÚR. 

Transaksjonen med Endúr Holding inkluderte full overtagelse av eierselskapet til Endúr Energy Solutions AS 
(tidligere Endúr Fabricom AS), Endúr Industries AS (tidligere Fabricom Industrier AS) og Endúr PMAE AS (tidligere 
Fabricom PMAE AS). Disse selskapene vil i beretningen bli omtalt som Endúr Energy Solutions. 

Det	sammenslåtte	selskapet	har	definert	de	tre	forretningsområdene	Aquaculture,	Maritime	Service	og	Energy	
Solutions som konsernets plattform for en videre vekst.

Endúr er et gammelnorsk ord som avstammer fra ordet «Endúrnýja» som betyr å fornye, men Endúr er også et ord 
med	flere	betydninger	–	satt	foran	energi	betyr	det	«varig	energi».	Navnet	kan	også	sees	på	som	en	forkortelse	av	
det engelske ordet Endúrance som betyr utholdenhet.  Dette er egenskaper som skal bidra til å forme konsernets 
videre utvikling og vekst.    

2018 PREGET AV EN VEKSTFOKUSERT 
STRATEGI 
 
Styret i Endúr ASA har gjennom 2018 hatt en vekstfokusert 
strategi der målsettingen har vært å utvikle Endúr som et 
attraktiv maritimt industrikonsern med hovedvirksom-
heten forankret på Vestlandet.
De viktigste grepene som styret har tatt i løpet av 2018 
i forhold til den vekstfokuserte strategien er knyttet til:

• Oppkjøp av Sjøsterk, tidligere eid av Backe Bergen AS 
 sitt produksjonsanlegg og driftsorganisasjon
	 for	produksjon/leveranse	av	flytende	betong-
 konstruksjoner i Bergen og 
• Beslutte sammenslåing med Stavanger-baserte 
 Endúr Energy Solutions, som ble gjennomført i
 februar 2019   
• Omfattende organisatoriske endringer gjennom 
 blant  annet avvikling av selskapets prefabrikasjons-
 aktivitet og administrasjonsfunksjoner for å kunne 
 tilpasse seg antatt behov i fremtiden. 

Vekstplassform inn mot akvakultur: Kjøpet av bet-
ongflåte-produsenten	 Sjøsterk	 sammen	 med	 komplett	
produksjonsanlegg ble varslet i 1. kvartal og sluttført i 
starten av 3. kvartal 2018. Virksomheten drives nå videre 
av Endúr Sjøsterk AS. Selskapet disponerer et moderne 
og	 effektivt	 produksjonsanlegg	 og	 tørrdokk	 på	 Stams-

neset ved Grimstadfjorden/Dolviken, og kan vise til en 
omfattende	 historie	 knyttet	 til	 produksjon	 av	 ulike	 fly-
tende betongkonstruksjoner. Endúr Sjøsterk har en godt 
etablert posisjon inn mot oppdrettsnæringen gjennom 
leveranser	av	fôrflåter	i	betong	over	flere	tiår.

Vekstplattform inn mot olje og gass: Sammenslåingen 
med Endúr Energy Solutions ble initiert tidlig i 2. halvår 
2018, og sluttført i februar 2019.  Endúr Energy Solutions 
er et veletablert oljeserviceselskap med hovedkontor i 
Stavanger og med en solid erfaring som leverandør av 
vedlikehold,	 modifikasjon,	 installasjon,	 fabrikasjon	 og	
ombygging av komplekse olje- og gassinstallasjoner både 
onshore	og	offshore.	

Tilpassing av kompetanse og kapasitet: Det er i løpet 
av 2018 gjort til dels omfattende organisatoriske tiltak for 
å tilpasse den administrative og operasjonelle Tallet på 
ansatte i konsernet er pr. 31.12. 2018 totalt 173 ansatte. 
Dette er en netto reduksjon på 43 fast ansatte. 

MARKEDSOMRÅDER OG VIRKSOMHETER

Den operasjonelle aktiviteten i konsernet har i 2018 
vært knyttet til de tre datterselskapene Endúr Maritime 
AS (tidligere Bergen Group Services AS), Endúr AAK 
AS (tidligere Bergen Group AAK AS) og Endúr Sjøsterk 

Endúr ASA - Styrets beretning for 2018
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(tidligere Bergen Group Sjøsterk AS). Endúr Maritime og 
Endúr AAK har i 2018 utgjort rapporteringssegmentet 
Services, mens Endúr Sjøsterk AS har utgjort rapporter-
ingssegmentet Akvakultur.

I den påfølgende beskrivelsen av konsernets marked-
sområder og virksomheter vil styret også ta med en egen 
seksjon rundt Endúr Energy Solutions som fra og med 
2019 vil utgjøre hovedstammen i forretningsområdet En-
ergy Solutions. Det presiseres at Endúr Energy Solutions 
ikke er konsolidert inn i årsrapportens regnskap eller an-
dre rapporteringsparameter. 

Endúr Maritime AS

Maritime Service: Selskapet har lang erfaring innen skip-
steknisk vedlikehold knyttet til komplekse fartøyer med 
svært høye krav til kvalitet og driftssikkerhet. Selskapet 
har over tid bygget opp en solid kompetanse og kapasitet 
til å kunne håndtere omfattende vedlikeholdsavtaler inn 
mot både militære og sivile maritime kunder. Aktivitetene 
knyttet til skipsteknisk vedlikehold og maritim service er 
varierte	og	påvirkes	 i	 liten	grad	av	aktivitetsnivået	 i	off-
shore-industrien. Den operasjonelle aktiviteten baserer 
seg på en kombinasjon av langsiktige rammeavtaler, 
som for eksempel med Redningsselskapet og stiftelsen 
Statsraad Lehmkuhl, kombinert med en sterk posisjon in-
nenfor spotmarkedet. 

Selskapet har hatt som en av sine strategiske målsettinger 
å få etablert ramme- og leverandøravtaler som kan for-
sterke en fremtidig aktivitetsøkning og samtidig bidra til 
å videreutvikle selskapets kompetanse innen utøvelse av 
krevende vedlikeholds- og servicetjenester i det maritime 
markedet.  I desember 2018 ble selskapet tildelt en 3-årig 
rammeavtale	med	Equinor	Energy	AS	relatert	til	motorv-
edlikehold	på	installasjoner	offshore.	Rammeavtalen	tro	
i kraft 1. februar 2019 og antas å generere en omsetning 
på minst NOK 50 millioner gjennom kontraktsperioden.  
Avtalen inneholder også opsjon på fornyelse i ytterligere 
2 år. Rammeavtalen omfatter arbeid innen korrektiv og 
planlagt service/vedlikehold/overhaling av MTU diesel-
motorer	både	offshore	(norsk	sektor)	og	ved	Endur	Mari-
tim sine lokaler i Bergen.

Forsvaret er en viktig kunde til Endúr Maritime. Selskapet 
har over mange år levert tjenester gjennom ulike ramme-
kontrakter, hovedsakelig knyttet til motorservice og skip-
steknisk vedlikehold. Som følge av at vedlikeholdsavtalen 
på Forsvarets fregatter utløp i 2017, har leveransene 
til Forsvaret i 2018 vært på et vesentlig lavere nivå enn 
tidligere år.   

Prefabrikasjon: har de siste årene vært preget av en 
utfordrende markedssituasjon med en begrenset ordre-

horisont og marginer under sterkt press. Det ble derfor 
vedtatt å avvikle prefabrikasjonsaktiviteten på Straume. 
Denne	 avdelingen	 har	 gjennom	 flere	 år	 gått	 med	 ikke	
ubetydelige underskudd. I regnskapsåret 2018 er under-
skuddet for denne aktiviteten NOK 21 millioner inklusive 
avviklingskostnader. Maskineringsaktiviteten på Straume 
videreføres.  

Endúr AAK AS

Tilkomstteknikk: Selskapet er en av de ledende innen-
for tilkomstteknikk og komplekse arbeidsoperasjoner i 
høyden	 knyttet	 til	 vedlikeholds-	 og	 modifikasjonspros-
jekter på ulike typer infrastruktur, uavhengig av industri. 
Selskapet	har	 tradisjonelt	hatt	hovedfokus	på	offshore-
markedet knyttet til olje- og gassindustrien. Dette har 
vært et utfordrende marked de siste årene. Selskapet 
har sterk fokus på å øke sin posisjon inn mot ulike land-
baserte prosjekter, og opplever aktivitetsvekst innenfor 
deler av disse markedene. Dette inkluderer også vedlike-
hold og tjenester til vindkraftanlegg, blant annet gjennom 
en 3-årig rammeavtale som ble tildelt fra Siemens Wind 
Power AS i mai 2017.

Endúr Sjøsterk AS

Akvakultur: Segment Akvakultur et er nytt satsingsom-
råde for Endúr ASA. Per utgangen av 2018 utøves den op-
erative virksomheten i dette segmentet av Endúr Sjøsterk 
AS. Dette selskapet, sammen med eiendomsselskapet 
Endúr Eiendom AS, ble overtatt fra Backe Bergen i juli 
2018.

Den operative driften i Sjøsterk, da det var under eier-
skap av Backe Bergen AS, hadde i 1. halvår 2018 en om-
setning på NOK 18 millioner og et driftsresultat før av- og 
nedskrivninger (EBITDA) på NOK 3,8 millioner. Akkumul-
erte tall for året sett under ett 2018 (som inkluderer også 
perioden 1. jan til 30. juni) gir en omsetning i Sjøsterk (pro 
–	forma)	på	NOK	43	millioner	og	en	EBITDA	på	NOK	5,8	
millioner. 

Selskapet har etter overtagelsen i juli signert kontrakter 
på	 totalt	 seks	 betongflåter	 til	 oppdrettsnæringen.	 Kon-
traktene representerer en samlet verdi på nærmere NOK 
110 millioner for levering i løpet av 2. og 3. kvartal 2019. 

Endúr Energy Solutions 

Oljeservice: Gjennom transaksjonen som fant sted feb-
ruar 2019 inngår Endúr Energy Solutions i konsernet. 
Endúr Energy Solutions er et veletablert oljeservicesels-
kap med hovedkontor i Stavanger og med en solid erfar-

>>
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ing	som	leverandør	av	vedlikehold,	modifikasjon,	 instal-
lasjon, fabrikasjon og ombygging av komplekse olje- og 
gassinstallasjoner	både	onshore	og	offshore.	Etter	at	sel-
skapet	fikk	nye	eiere	i	februar	2018	år	har	ordremengde	
økt vesentlig, og er per 31. desember 2018 på MNOK 730 
millioner.

Selskapet	er	i	ferd	med	å	få	operativt	fotfeste	i	flere	vik-
tige knutepunkter for olje- og gassnæringen med hoved 
vekt	på	MMO-prosjekter	(Maintenance,	Modifications	and	
Operations). Selskapet har i løpet av 2018 fått på plass 
ulike rammeavtaler som sikrer både langsiktig aktivitet og 
aktivitet	i	ulike	geografiske	områder.	Dette	inkluderer	en	
5-års	kontrakt	for	vedlikehold,	modifikasjon	og	driftsstan-
ser	på	Esso	sitt	raffineri	på	Slagentangen	ved	Tønsberg.	
Kontrakten, som inkluderer opsjon på forlengelse, vil 
alene generere arbeid for rundt 30 personer på fast ba-
sis. I tillegg kommer nødvendig periodisk oppbemanning 
i forbindelse med større vedlikeholdsprosjekter. 

Selskapet har også langsiktig MMO-avtale (2016-2020) 
som underleverandør til Wintershall relatert til Brage 
Well Connection, samt en 4-års avtale (2018-21) med Aker 
BP knyttet til vedlikehold og support på alle Aker  BP sine 
installasjoner. 

Et viktig prosjekt med oppstart i 4. kvartal 2018 var knyttet 
til	 kontrakten	 med	 Equinor	 for	 riving	 av	 eksisterende	
G12-gassturbin og generator med tilhørende utstyr på 
Mongstad-anlegget i Nordhordland. Denne kontrakten 
har på det meste sysselsatt rundt 170 personer. Prosjek-
tet ble sluttført i 1. kvartal 2019. 

Antall ansatte i Endúr Energy Solutions per 31. desember 
2018 er på 112 personer. 

ÅRETS RESULTAT, BALANSE OG KONTANT-
STRØMUTVIKLING	–	KONSOLIDERT	

Denne årsrapporten er utarbeidet i samsvar med “Inter-
national Financial Reporting Standards” (IFRS) som fast-
satt av EU. 

Konsernets operative virksomhet per 31. desember 2018 
består av selskapene Endúr Maritime AS, Endúr AAK AS, 
Endúr Sjøsterk AS, Endúr Eiendom AS, Endúr Invest AS og 
Endúr ASA. 

Årsrapporten rapporterer på følgende selvstendige 
segment: 

• Services (Endúr Maritime AS og Endúr AAK AS)
• Akvakultur (Endúr Sjøsterk AS og Endúr Eiendom AS) 
• Annet (øvrig virksomhet i konsernet).

Resultat: Endúr ASA sine akkumulerte driftsinntekter for 
2018 er NOK 223 millioner, sammenlignet med NOK 272 
millioner for 2017. Konsernets akkumulerte driftsresul-
tat før av- og nedskrivinger (EBITDA) for 2018 er NOK -40 
millioner, sammenlignet med NOK -4 millioner for 2017. 
Konsernets	 akkumulerte	 resultat	 før	 skatt	 og	 finans-
poster (EBIT) for 2018 er NOK -66 millioner sammenlignet 
med NOK -8 millioner i 2017. 

Det er i 2018 gjort nedskrivning av bokført goodwill på 
NOK 21 millioner. Det var ingen nedskrivninger av good-
will i 2017. Konsernets resultat etter skatt for 2018 er 
NOK -67 millioner, sammenlignet med NOK -12 millioner 
for 2017. 

Totalkapitalen var per 31. desember 2018 NOK 242 mil-
lioner og bokført egenkapital var NOK 126 millioner, som 
gir en egenkapitalandel på 52 %. Tilsvarende hadde kon-
sernet per 31. desember 2017 en totalkapital på NOK 269 
millioner og egenkapital på NOK 196 millioner, som gav 
en egenkapitalandel på 73 %. 

Balanse og kontantstrøm: Konsernets fordringer ved 
utgangen av 2018 beløp seg til NOK 34 millioner, mens 
bankinnskudd utgjorde NOK 33 millioner. Rentebærende 
gjeld ved utgangen av 2018 var NOK 38 millioner.

Kontantstrømmen fra drift var på NOK 3 millioner i 2018. 
Tilsvarende tall i 2017 var NOK 10 millioner. Endringen 
skyldes hovedsakelig netto reduksjon i arbeidskapitalen. 
Netto kontantstrøm fra investeringer er negativ med NOK 
46 millioner. Dette skyldes i hovedsak oppkjøp av Endúr 
Sjøsterk	AS	og	Endúr	Eiendom	AS.	Kontantstrøm	fra	finan-
sieringsaktiviteter var på NOK 22 millioner i 2018. Dette 
skyldes i hovedsak opptak av ny rentebærende gjeld.

Konsernets bankinnskudd var NOK 33 millioner 31. de-
sember 2018, mens tilsvarende tall 31. desember 2017 
utgjorde NOK 54 millioner. Dette gir en reduksjon i likvi-
ditet på NOK 21 millioner i løpet av året. 

Endúr har ikke noen overordnet forsknings- og utvikling-
saktivitet, men arbeider med målrettede prosjekter in-
nenfor produkt og tjenesteutvikling, som kan styrke sels-
kapenes markedsposisjoner. 

Morselskapet Endúr ASA hadde ingen omsetning i 2018 
eller 2017. Driftsresultatet for morselskapet er på NOK - 
17 millioner i 2018, mens tilsvarende tall for 2017 er -18 
millioner.	Netto	finanskostnad	var	NOK	7	millioner	i	2018,	
mot	 tilsvarende	 finanskostnad	 på	 4	 millioner	 i	 2017.	
Årsresultatet var NOK -24 millioner i 2018, tilsvarende tall 
for 2017 var NOK -22 millioner.

Endúr ASA - Styrets beretning for 2018
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Disponering av resultat og utbyttepolitikk 

Årsresultatet for morselskapet var NOK 24,4 millioner, 
som blir disponert mot overkurs, annen innskutt egen-
kapital og udekket tap. Etter disponeringen av resulta-
tet har selskapet ingen fri egenkapital. Morselskapets 
egenkapital er per 31. desember 2018 positiv med NOK 
67,5millioner. 

Det er selskapets uttalte ambisjon å gi aksjonærene år-
lig avkastning på deres investeringer i form av utbytte og 
verdistigning som minst er på nivå med investeringsal-
ternativer med sammenlignbar risiko. Styret har vurdert, 
på bakgrunn av konsernets resultat for 2018, at det ikke 
foreslås å ta ut noe utbytte.  

GENERALFORSAMLINGSINFORMASJON

Endur ASA sin ordinære generalforsamling ble avholdt 
mandag 25. juni 2018 i selskapets lokaler i Damsgårds-
veien 229 i Bergen. Totalt 63,41 % av aksjekapitalen var 
representert. 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til 
årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017. Alle 
øvrige forslag ble også enstemmig vedtatt av generalfors-
amlingen i tråd med styrets innstillinger og innstillingen 
fra valgkomiteen. 

Videre ble det avholdt en ekstraordinær generalfors-
amling i Endúr ASA den 21. desember 2018 der det ble 
vedtatt en sammenslåing med Endúr Holding AS med 
påfølgende navneskifte til Endúr ASA. I forbindelse med 
transaksjonen ble det vedtatt at selskapets aksjekapital 
settes ned med NOK 93 051 107,82 fra NOK 93 991 018 til 
NOK 939 910,18 ved nedskriving av aksjenes pålydende 
fra NOK 1,00 til NOK 0,01. Av nedsettelsesbeløpet skal 
NOK 53 728 683 benyttes til dekning av tap og resten 
NOK 39 322 424,82 overføres til fond (annen egenkapital), 
jf. allmennaksjeloven § 12-1, (1), nr. 3. 

Vedtakene	fikk	tilslutning	fra	mer	enn	99,9	%	av	aksjekap-
italen som var representert.

Den ekstraordinære generalforsamlingen valgte videre 
inn Rune Skarveland som nytt styremedlem. Skarveland, 
som erstattet Espen Berge i styret, ble valgt for perioden 
frem til selskapets ordinære generalforsamling våren 
2019.

STYRET OG REVISJONSUTVALGET

Per	31.	desember	2018	består	styret	i	Endúr	ASA	av	fire	
aksjonærvalgte og to ansattvalgte styremedlemmer. De 

fire	 aksjonærvalgte	 medlemmene	 er	 Hans	 Petter	 Eike-
land, Rune Skarveland, Tove Ormevik og Bente Stange-
land.	 De	 to	 ansattevalgte	 medlemmene	 er	 Kristoffer	
Hope og Jorunn Ingebrigtsen. 

Selskapets revisjonsutvalg i 2018 har bestått av tre per-
soner fra Endúr ASA: Espen S. Berge (frem til 21. desem-
ber 2018), Bente Stangeland og Jorunn Ingebrigtsen. Re-
visjonsutvalget kompetanse og uavhengighet vurderes å 
være i samsvar med de krav som anses nødvendig for å 
kunne ivareta oppgaver i henhold til allmennaksjeloven 
og i forhold til selskapets størrelse og virksomhet.

KHMS - KVALITET, HELSE, SIKKERHET OG MILJØ

Endúr jobber systematisk og kontinuerlig for å forbedre 
konsernets kvalitet, helse, sikkerhet og miljøsystemer 
(KHMS) og sikkerhetskulturen knyttet til den operas-
jonelle driften konsernet. Konsernet har en nullvisjon for 
hendelser knyttet til HMS, kvalitetsavvik og hendelse som 
påvirker miljøet. Målet er å unngå at ansatte blir skadet 
eller syk på jobben, samt sikre riktig leveransekvalitet og 
unngå negativ innvirkning på miljøet rundt oss. Selskapet 
arbeider målrettet med å øke bruken av forslag til forbed-
ringer og observasjoner for bruk i forebyggende arbeid. 
Denne typen rapportering har fortsatt økningen fra 2017 
videre i 2018, noe som er i tråd med målsettingen og en 
viktig del av arbeidet med å opprettholde konsernets 
nullvisjon.

Kvalitet: Konsernet har en systematisk utvikling av 
prosessbaserte kvalitetssystemer innen hvert enkelt 
forretningsområde. En viktig del av dette arbeidet er å 
ha et dedikert fokus på styringssystemer og at disse er 
kvalitetssikret	gjennom	ISO-sertifiseringer	for	både	Endúr	
Maritime AS, Endúr AAK AS og Endúr Sjøsterk AS.

I	 2018	 ble	 det	 gjennomført	 resertifiseringer	 i	 henhold	
til ISO 9001:2015 i Endúr Maritime AS, Endúr AAK AS 
samt	 førstegangs	 sertifisering	 i	 Endúr	 Sjøsterk	 AS.	 I	 til-
legg	ble	Endúr	Maritime	AS	resertifisert	i	henhold	til	ISO	
14001:2015.

ISO	9001:	2015	bekrefter	at	styringssystemet	er	sertifisert	
i henhold til standarden for god kvalitetsstyring, og ISO 
14001:2015 dokumenterer selskapets miljøledelsessys-
tem.
ISO	3834-2	definerer	omfattende	kvalitetskrav	for	sveis-
ing av metall både i verksteder og på byggeplasser. Denne 
sertifiseringen	 er	 viktig	 for	 å	 dokumentere	 den	 omfat-
tende tekniske sveisekompetansen i Endúr Maritime AS. 
Innenfor	dette	feltet	er	det	også	gjennomført	resertifiser-
ing i henhold til NS-EN 1090 EXC3, som er standard for 
sveiseutførelse av lastbærende stålkonstruksjoner. 

>>
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Alle de operative selskapene i Endúr ASA har en målrettet 
strategi for videreutvikling av selskapenes kvalitetssyste-
mer.

Helse: Sykefraværet blant ansatte i Endùr i 2018 var på 
6,5 %. Til sammenligning var sykefraværet på 7,2 % i 2017. 

Sykefraværet i 2018 var fordelt på 2,2 % korttidsfravær og 
4,3 % langtidsfravær. Ikke noe av langtidsfraværet er vur-
dert som arbeidsrelatert. Endúr har som mål å redusere 
sykefraværet til et nivå i tråd med det nasjonale gjennom-
snittet. Det kvartalsvise sykefraværet i industrisektoren i 
Norge i 2018 mellom 4,4 % og 6,1 %. (Kilde SSB).

I løpet av 2018 hadde konsernet totalt 1 fraværsskade 
blant sine egne ansatte med svært begrenset fravær-
speriode. Selskapet har iverksatt tiltak for å forhindre tils-
varende hendelse. 

Basert på antall rapporterte skader, ble årets H-verdi 
målt til 3,4. H-verdien måler antall skader med fravær per 
million arbeidstimer. H-verdien for 2017 var til sammen-
ligning på 11,8.
Selskapet er tilfreds med nedgangen i frekvens for 
fraværsskade.

Miljø: Endúr har kontinuerlig fokus på miljøforbedring 
når det gjelder produksjonsprosesser og bruk av alter-
native produkter og tjenester for å redusere konsernets 
negative miljøpåvirkning. Konsernets aktiviteter har ge-
nerelt en begrenset negativ innvirkning på miljøet. Det 
var ingen alvorlige hendelser med konsekvenser for 
miljøet registrert i 2018. Selskapet arbeider for minimal 
bruk av løsemidler, energi og vann. Samarbeidsavtaler er 
etablert med godkjente selskaper som sikrer at farlig av-
fall håndteres trygt og i henhold til forskriftene. Selskapet 
fokuserer på å bruke færre miljøskadelige produkter ved 
å øke bevisstheten om den totale miljøpåvirkningen av 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 2018 har konsernet fokusert på å vi-
dereutvikle systemer, kompetanse og læring for å oppnå 
lavere risiko for alle våre aktiviteter. Operasjonelle aktiv-
iteter bruker elektroniske verktøy for all styringsdoku-
mentasjon	knyttet	til	ovennevnte	sertifiseringer	i	forbin-
delse med rapportering og oppfølging av hendelser og 
avvik. Selskapet har etablert et elektronisk system for 
risikovurdering og vedlikeholdsstyring. En årlig plan for 
HMS-arbeidet er utviklet og følges for å sikre kontinuerlig 
forbedring og for å nå selskapets målsettinger.

PERSONELL, LIKESTILLING OG KOMPETANSEUTVIKLING

Per 31. desember 2018 var det 176 ansatte, alle i hoved-
sak i heltidsstillinger. Endúr vurderer det som strategisk 
nødvendig å gjennomføre kontinuerlig kompetanse- og 
kapasitetsjustering i forhold til markedsutvikling og oper-
asjonelle aktiviteter. I løpet av 2018 har det vært en netto 
reduksjon på 43 årsverk innen konsernet, primært innen-
for Endúr Maritime AS. 

Deler av selskapets virksomhet er prosjektrelaterte op-
pdrag som krever bruk av ekstra kapasitet på i en beg-
renset periode. I hovedsak dekker selskapet inn pros-
jektrelatert kapasitet gjennom midlertidige ansettelser. I 
løpet av 2018 utgjorde totalt midlertidige sysselsettinger 
rundt 25 årsverk.

Arbeidsmiljøet anses generelt som godt. Endúr har 
etablert nulltoleranse mot alle typer trakassering, dis-
kriminering eller annen oppførsel som kolleger, forret-
ningspartnere eller andre kan oppleve å være truende 
eller nedsettende. Regelmessige møter i AMU (Arbeid-
smiljøutvalget) og med fagforeningsledelsen / arbeidstak-
errepresentanter anses som viktige for å løse negative 
avvik knyttet til arbeidsmiljøet.

Endúr	 er	 avhengig	 av	 dyktige,	 erfarne	 og	 kvalifiserte	
ledere og medarbeidere. Alle ansatte behandles likt, 
uavhengig av etnisitet, nasjonalitet, seksuell orientering, 
kjønn, religion eller alder. Like muligheter tilbys for ut-
vikling og forfremmelse til lederstillinger.

Endúr sin operasjonelle aktivitet er i hovedsak innenfor 
områder tradisjonelt preget at en høy andel av mann-
lige ansatte. Ved utgangen av 2018 var kvinneprosenten 
blant de ansatte på 5 prosent (sammenlignet med 5,5% 
ved utgangen av 2017). Dette tallet vurderes ikke som 
tilfredsstillende. Konsernet har et dedikert fokus på å 
rekruttere	flere	kvinnelige	ansatte	på	alle	nivåer.	Lønnen	
for kvinner vurderes å være den samme som for menn i 
tilsvarende stillinger.

Styret i Endúr ASA består per utgangen av 2018 av seks 
medlemmer, hvorav tre er kvinner. 

SAMFUNNSANSVAR

I henhold til regnskapslovens § 3-3c skal Endúr gi en år-
lig redegjørelse for samfunnsansvar (Corporate Social 
Responsibility; CSR), enten i årsrapporten eller i et annet 
offentlig	 tilgjengelig	 dokument	 som	 er	 omtalt	 i	 årsrap-
porten.

Endúr har fokus på å balansere forholdet mellom økono-
misk vekst og selskapets samfunnsansvar. Konsernet be-
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streber seg på å utøve et best mulig samfunnsansvar, der 
konsernets virksomhet integrerer sosiale og miljømes-
sige hensyn i sin daglige drift og overfor grupper som 
berøres av virksomheten.  Ivaretakelse av menneskeret-
tigheter og miljø, respekt for grunnleggende arbeidstak-
errettigheter og anstendige arbeidsvilkår, bekjempelse 
av korrupsjon, samt størst mulig åpenhet står sentralt i 
Endúr.

Konsernets policy og mål relatert til samfunnsansvar er 
tilgjengelig på konsernets hjemmeside.

Endúr har igangsatt foreløpige prosesser for å oppnå 
ISO-sertifisering	 i	henhold	til	 “CSR	Performance	Ladder”	
som	 er	 en	 sertifiseringsstandard	 for	 styringssystemer	
knyttet til CSR. Standarden “CSR Performance Ladder” 
basert på internasjonale standarder som ISO og OHSAS, 
og forvaltes av et uavhengig grunnlag og ekspertutvalg. 
En fullføring av denne ISO-prosessen planlegges ferdig-
stilt i løpet av 2019. 

Selskapets retningslinjer for samfunnsansvar vil i hen-
hold til ovennevnte standard dekke følgende emner:

•  Organisasjonsstyring
•  Arbeidsforhold og menneskerettigheter
•  Miljø, råvarer, energi og utslipp
•  Forretningsetikk og forbruksspørsmål
•  Sosiale forpliktelser og utvikling

Selskapets mål er å skape synlige prinsipper, prosedyrer 
og standarder som fullt ut integreres i forretningsstrat-
egier, daglig drift og interessentrelasjoner. 

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Endúr ASA mener grunnlaget for god eierstyring skal 
basere seg på klare og gjennomsiktige forhold mellom 
eierne, styret og ledelsen.

Bedriftsstyring skal sikre troverdighet og tillit blant alle 
interessenter, og danne et godt grunnlag for å fremme 
bærekraftig verdiskapning og gode resultater. God for-
retningsforvaltning er en viktig forutsetning for å oppnå 
Endúr ASAs visjon og gjennomføring av strategiplaner. 
God forretningsforvaltning bidrar til konsernets langsik-
tige	verdiskaping,	mens	ressursene	utnyttes	på	en	effek-
tiv og bærekraftig måte.

Endúr ASAs retningslinjer for eierstyring og selskapsle-
delse følger anbefalingen fra Norsk utvalg for eierstyring 
og selskapsledelse (NUES) som er tilgjengelig på www.
nues.no. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsle-
delse er basert på aksje-, regnskaps-, børs- og verdipa-
pirlovgivningen, samt børsreglene og inneholder bestem-
melser og veiledninger som dels utdyper eksisterende 

lovgivning og delvis dekker områder som ikke er ad-
ressert av lovgivningen.

Målet med retningslinjene er å klargjøre fordelingen 
av roller mellom aksjonærer, styret og saksbehandlere 
utover lovens krav. Endúr sitt mål er å følge NUIES-an-
befalingen om å styrke tilliten til selskapet og bidra til 
størst mulig verdiskapning på lang sikt, til de beste aks-
jonærene, ansatte og andre interessenter.

Endúr sin prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er 
tilgjengelig på selskapets nettside, og ble sist revidert av 
styret i 1. kvartal 2017. 

Endringer i konsernledelsen: Den 15. november 2018 
overtok	Nils	 Hoff	 som	ny	 CEO	 i	 selskapet	 etter	 Torgeir	
Nærø.	 Hoff	 har	 bakgrunn	 fra	 ulike	 ledende	 posisjoner	
innenfor	både	finans	og	industri,	blant	annet	som	CFO	i	
Tandberg Data, CFO i Tandberg Storage og CFO i Data In-
vest.	i	tillegg	har	Hoff	omfattende	styreerfaring	fra	indus-
trielle selskaper, blant annet som styremedlem i Norske 
Skog.		Hoff	ble	sommeren	2015	hentet	inn	til	rollen	som	
CFO i Endúr ASA for å bistå i en omfattende restrukture-
ringsprosess av konsernet.

Morten Riiser tiltro stillingen som ny CFO i Endúr ASA 15. 
november 2018. Riiser kom inn i konsernet som VP Fi-
nance i august 2018. Han kom da fra en stilling som Man-
ager i KPMG. Han har variert regnskap- rådgivning- og re-
visjonserfaring, inkludert ulike oppdrag inn mot Bergen 
Group over en rekke år.  Riiser er statsautorisert revisor 
og utdannet fra Norges Handelshøyskole med en master-
grad i revisjon og regnskap. 

AKSJEKAPITAL, AKSJER OG AKSJONÆRINFORMASJON

Endúr ASA har vært notert på Oslo Børs siden juni 2008. 
Selskapet har frem til medio februar 2018 vært notert un-
der tickeren BERGEN. Etter navneskiftet til Endúr ASA ble 
børsticker endret til ENDUR.

Aksjonærer: Per 31. desember 2018 hadde selskapet 
totalt 1.482 aksjonærer, sammenlignet med 1.539 aks-
jonærer ved utgangen 2017. En oppdatert oversikt over 
selskapets 20 største aksjonærer er tilgjengelig på selska-
pets IR-sider på www.endur.no. 

Informasjonsdokument: I forlengelse av at et enstem-
mig styre i Endúr ASA den 15. november 2018 godkjente 
fusjonsplanen med Endúr Fabricom AS, ble det den 14. 
desember	2018	offentliggjort	et	 Informasjonsdokument	
i henhold til kravene i Løpende forpliktelser for børs-
noterte selskaper. 

Aksjehandler og aksjekurs: I 2018 ble det gjennomført 
5.600	offentlige	handler	på	Oslo	Børs	med	selskapets	ak-
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sjer, en nedgang fra 28 600 handler i 2017. Akkumulert 
handelsvolum i 2018 var 33,96 millioner aksjer, sammen-
lignet med 148,2 millioner aksjer i 2017. 
Sluttkursen fredag 28. desember 2018 (siste handelsdag 
i året) var på NOK 1,23 (NOK 1,89 ved utgangen av 2017). 
Dette verdsetter selskapets markedsverdi i aksjemarke-
det til NOK 116 millioner ved utgangen av 2018, sammen-
lignet med NOK 178 millioner ved utgangen av 2017.

Sluttkursen gjennom 2018 har variert mellom NOK 1,18 
(20. desember) og NOK 2,22 (29. januar) 

RISIKOEKSPONERING OG RISIKOSTYRING

Endúr ASA er eksponert for risiko av både operasjonell og 
finansiell	karakter.	Styret	i	Endúr	ASA	har	et	sterkt	fokus	
på etikk og risikostyring, og det arbeides aktivt med å re-
dusere konsernets samlede risikoeksponering. De viktig-
ste	 risikofaktorene	er	finansiell	 risiko,	markedsrisiko	og	
prosjektrisiko, herunder generell motpartsrisiko.

Finansiell risiko omfatter kredittrisiko, markedsrisiko og 
likviditetsrisiko.	 Det	 finansielle	 risikobildet	 håndteres	
på selvstendig grunnlag av de respektive selskaper, og 
vurderes i dag til først og fremst å være knyttet til peri-
odevis kortsiktige likviditetssvingninger. Den samlede 
likviditetsposisjonen til konsernet vurderes per dato som 
tilfredsstillende, men har gjennom 2018 blitt svekket som 
følge av negativ driftsresultat, kombinert med gjennom-
førte oppkjøp. Styret og administrasjonen har gjennom 
året gjennomført tiltak med henblikk på å sikre lønnsom-
het i alle konsernets enheter. Dette antas å ha positiv ef-
fekt	for	2019,	og	styret	vurderer	den	finansielle	risikoen	
som redusert per dato. 

Prosjektrisiko utgjør en løpende risikofaktor, inkludert 
risiko for eventuelle likviditetsmessige følgekonsekvens-
er.  Prosjektrisikoen vurderes som noe begrenset med 
utgangspunkt i at omsetningen i hovedsak er fordelt på 
en rekke ulike prosjekter. Styret forventer en økning i 
tallet på større enkelt-prosjekter, og har økt fokus på å 
kvalitetssikre og risiko vurdere disse for å opprettholde 
en løpende begrenset propsjektrisiko.

Markedsrisiko er i hovedsak knyttet opp til sterke svingn-
inger i markedsområder som konsernet opererer innen-
for.	Konsernet	har	per	dato	en	diversifisert	operasjonell	
virksomhet som foregår innenfor ulike markedsområder 
som til dels er uavhengige av hverandre. Markedsrisikoen 
vurderes derfor som begrenset, dog med en viss risiko 
knyttet til fornyelse av større rammekontrakter. Tran-
saksjonen med Endúr Holding AS har tilført konsernet 
en vesentlig økt operasjonell aktivitet inn mot olje- og 
gassmarkedet. Dette er et marked som historisk sett har 
hatt	til	dels	store	fluktuasjonen,	blant	annet	relatert	til	sv-

ingninger i oljeprisen. Dagens ordrereserve inn mot dette 
markedet	er	spredt	på	både	on-	og	offshorerelaterte	in-
stallasjoner, og vurderes til å være relativt robuste. 

Utover en løpende generell operasjonell risiko, vurderer 
styret at det pr 9. april 2019 ikke foreligger risikoelement-
er som påvirker konsernet negativt i vesentlig grad. 

HENDELSER ETTER BALANSEDAG

Den 20. februar 2019 ble markedet informert om at alle 
betingelser for gjennomføring av den tidligere annon-
serte transaksjonen med Endúr Holding (eier av Endúr 
Fabricom AS) var blitt oppfylt, og at sammenslåingen 
mellom Bergen Group og Endúr Holding AS således var 
sluttført.  

Ved gjennomføring av transaksjonen med Endúr Holding 
AS ble selskapets pålydende nedskrevet fra NOK 1 til NOK 
0,01 per aksje.  Bergen Group ASAs aksjekapital ble deret-
ter forhøyet med NOK 1 186 500 ved utstedelse av 118 
650 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,01, til en teg-
ningskurs på NOK 0,01 per aksje. Bytteforholdet på 79,1 
aksjer i Bergen Group ASA for hver aksje i Endúr Holding 
AS innebærer en verdi på NOK 1,44 for hver aksje i Ber-
gen Group ASA, på fullt utvannet basis. 

Transaksjonen ble gjennomført og sluttført i samsvar 
med de forutsetningene som lå til grunn da alle styrer i 
de involverte selskapene vedtok sammenslåingsplanen, 
ref. børsmelding sendt 15. november 2018. 

For ytterligere detaljer rundt transaksjonen så henvises 
det til Informasjonsdokument distribuert via Oslo Børs 
den 14. desember 2018, samt påfølgende børsmeldinger 
frem til melding om sluttført fusjon 20. februar 2019.   

I forbindelse med gjennomført sammenslåing ble kon-
sernets navn endret fra Bergen Group ASA til Endúr ASA 
med virkning fra 20. februar 2019. Selskapets ticker på 
Oslo Børs ble fra 21. februar endret fra BERGEN til EN-
DUR. 

MARKED OG FREMTIDSUTSIKTER

Styret i Endúr ASA opprettholder en vekststrategi med 
fokus på både strukturell og organisk vekst. I den videre 
vekstprosessen vil styret legge til grunn tiltak som ytter-
ligere vil kunne øke selskapenes attraktivitet og konkur-
ransekraft i de markedene der en allerede har etablerte 
posisjoner. Konsernet forventer at fremtidig vekst skal 
skje både gjennom organisk vekst og oppkjøp. 

Videre har styret fokus på å utvikle synergier både innen-
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for dagens operasjonelle aktivitet og i forhold til reduks-
joner på kostnadssiden. 

Aquaculture: Dette er et er nytt satsingsområde og en 
viktig del av konsernets vekststrategi videre. Markedet 
for	 betongflåter	 til	 oppdrettsnæringen	 vurderes	 som	
sterkt, og selskapet konstaterer at en på dette området 
er konkurransedyktig for leveringer til kunder langs hele 
norskekysten. Endúr har en omfattende erfaring fra kom-
plekse	maritime	produksjoner,	både	 fra	offshore-instal-
lasjoner og på skipssiden. Denne kompetansen vil bli be-
nyttet	til	å	videreutvikle	de	neste	generasjonene	fôrflåter	
og	serviceflåter	for	å	imøtekomme	kravene	til	blant	annet	
høy	fleksibilitet,	driftssikkerhet,	solid	miljø-	og	biomasse-
håndtering.  

Maritim Service: Markedsutsiktene knyttet til skipsved-
likehold og maritime tjenester i det sivile markedet vur-
deres som gode, med et potensiale for ytterligere lang-
siktig vekst. Selskapet har i løpet av 2018 forsterket sin 
posisjon innen service og vedlikehold av motor-installas-
joner,	både	offshore,	på	skip	og	på	land.		Dette	aktivitet-
sområdet vil fortsatt ha fokus på vekst i årene som kom-
mer. Oppkjøpet av tørrdokken på Stamsneset vurderes 
som strategisk viktig for å kunne sikre seg dokk-kapasitet 
som også er egnet for andre maritime aktiviteter.

Energy Solutions: Gjennom sammenslåingen med 
Endúr Energy har konsernet fått et viktig fotfeste som 
leverandør inn mot olje- og gassindustrien. Endur En-
ergy Solutions er et veletablert oljeserviceselskap med 
hovedkontor i Stavanger og med en solid erfaring som 
leverandør	av	vedlikehold,	modifikasjon,	installasjon,	fab-
rikasjon og ombygging av komplekse olje- og gassinstal-
lasjoner	både	onshore	og	offshore.	Selskapet	har	i	2018	
økt ordremengde økt vesentlig, og har fått et operativt 
fotfeste	gjennom	leveranser	til	flere	viktige	knutepunkter	
for olje- og gassnæringen. Selskapet har en ordrereserve 
på NOK 730 millioner pr. ultimo desember.  Konsernets 
operative virksomhet knyttet til tilkomstteknikk (Endúr 
AAK) vil også inngå i dette rapporteringssegmentet.

Ordrereserver: Per 31. desember 2018 hadde Endúr 
ASA en samlet ordrereserve på NOK 276 millioner, fordelt 
på	de	to	rapporteringssegmentene	Aquakultur	 (NOK	79	
millioner) og Services (NOK 197 millioner). Ordrereser-
ven inkluderer verdier av antatt avrop på løpende ram-
meavtaler, men hensyntar ikke verdien på opsjoner tilk-
nyttet eksisterende kontrakter.  

Ordrereserven i Endúr Energy Solutions er estimert til 
NOK 730 millioner ved utgangen av 2018. Denne or-
dreboken representerer i all hovedsak komplementær 
virksomhet som også antas å kunne generere synergief-
fekter mellom de operative selskapene som nå samles 
under felles eierskap i konsernet.

FORUTSETNINGER OM FORTSATT DRIFT 

Styret i Endúr ASA vurderer de strategiske, operasjonelle 
og strukturelle tiltakene som ble gjennomført og igang-
satt i 2018 som særdeles viktig for å etablere et frem-
tidsrettet konsern med fokus på lønnsomhet og videre 
vekst.  

Sammenslåingen med Endúr Holding AS som ble sluttført 
i februar 2019 vurderes til å gi Endúr ASA en styrket oper-
asjonell	aktivitet	fordelt	på	et	større	geografisk	marked,	
og således en mere robust plattform for en videre vek-
stprosess.

De	 finansielle	 resultatene	 for	 året	 har	 i	 stor	 grad	 vært	
preget av nevnte endrings- og vekstprosesser som i all 
hovedsak ble ferdigstilt i løpet av fjoråret. Justert for en-
gangskostnader knyttet til disse prosessene, så vurderes 
gjenværende virksomhet til å representere en sterk platt-
form for en lønnsom og bærekraftig drift i 2019 og videre 
fremover. 

Styret i Endúr ASA bekrefter i samsvar med regnskapslov-
ens § 3-3 at årsregnskapet er utarbeidet på grunnlag av 
forutsetningen om fortsatt drift.
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Videreført virksomhet   
Salgsinntekter	 4,	6	 	223 813		 	271 637	
Annen driftsinntekt    465 
Driftsinntekter	 4,	6	 	223 813		 	272 102	
   
Varekostnader	 	 	-96 976		 	-111 623	
Lønnskostnader	 5	 	-126 322		 	-127 296	
Avskrivinger	og	nedskrivinger		 11,	12	 	-25 080		 	-4 136	
Annen	driftskostnad	 5	 	-40 967		 	-37 262	
Driftskostnader	 	 	-289 347		 	-280 317	
   
Driftsresultat	 	 	-65 533		 	-8 215	
   
Finansinntekter 7  434   421 
Finanskostnader	 7	 	-2 307		 	-3 100	
Netto	finansposter	 	 	-1 874		 	-2 679	
   
Resultat	før	skattekostnad	 	 	-67 407		 	-10 893	
Skattekostnad / Skatteinntekt 9  351   -792 
Resultat	fra	videreført	virksomhet	 	 	-67 056		 	-11 685 
   
Ikke- videreført virksomhet   
Resultat	fra	ikke-videreført	virksomhet	 8	 	-3 750		 	-			
Årsresultat	 	 	-70 806		 	-11 685	
   
   
Øvrige resultatelementer, netto etter skatt:   
Elementer	som	kan	bli	reklassifisert	over	resultat	i	senere	perioder	 	 	
Omregningsdifferanser	 	 	-				 	-			
Reklassifisering	av	omregningsdifferanse	ved	avhendelse	av	ikke-videreført	virksomhet	 	-				 	-			
Endring øvrige resultatelementer, netto etter skatt   -     -   
   
Totalresultat	 	 	-70 806		 	-11 685	
   
   
Årsresultat henføres til:   
Eierne	av	morselskapet	 	 	-70 806		 	-11 685	
Årsresultat		 	 	-70 806		 	-11 685	
   
Totalresultat henføres til:   
Eierne	av	morselskapet	 	 	-70 806		 	-11 685	
Totalresultat	 	 	-70 806		 	-11 685	
   
   
Resultat pr. aksje   
Basisresultat pr. aksje (NOK) 10  (0,75)  (0,13)
Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 10  (0,75)  (0,13)
   
Resultat pr. aksje - videreført virksomhet   
Basisresultat pr. aksje (NOK) 10  (0,71)  (0,13)
Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 10  (0,71)  (0,13)

  NOTE   2018 2017      
IFRSIFRS

(BELØP I TNOK)

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP



EIENDELER
   
Utsatt	skattefordel	 9	 	19 279		 	19 729	
Andre	immaterielle	eiendeler	og	goodwill	 11	 	108 708		 	107 382	
Eiendom,	anlegg	og	utstyr	 12	 	19 635		 	4 802	
Andre	investeringer	 21	 	6 988		 	-			
Sum	anleggsmidler	 	 	154 611		 	131 913	
   
   
Varelager	 13	 	3 474		 	4 592	
Kontraktseiendeler	 6	 	17 282		 	40 590	
Kundefordringer	og	andre	fordringer	 14,	21	 	33 972		 	38 435	
Kontanter	og	kontantekvivalenter	 15,	21	 	32 589		 	53 742	
Sum	omløpsmidler	 	 	87 316		 	137 360	
   
Sum	eiendeler	 	 	241 928		 	269 273	

KONSOLIDERT BALANSE NOTE 2018 2017      
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EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER   
   
Egenkapital   
Aksjekapital	 16	 	93 991		 	93 958	
Overkurs	 	 	17 382		 	17 382	
Opptjent	egenkapital	 	 	14 605		 	84 123	
Sum	egenkapital	 	 	125 978		 	195 463	
   
Forpliktelser   
Rentebærende	lån	 17,	21	 	30 941		 	16 285	
Pensjonsforpliktelse   -     40 
Andre	langsiktige	forpliktelser	 	 	3 518		 	3 490	
Sum	langsiktige	forpliktelser	 	 	34 459		 	19 815	
   
Rentebærende	lån	 17,	21	 	6 988		 	-			
Leverandørgjeld	og	andre	betalingsforpliktelser	 18,	21	 	60 445		 	49 210	
Kontraktsforpliktelser	 6	 	5 814		 	-			
Avsetninger	 19	 	8 245		 	4 785	
Sum	kortsiktige	forpliktelser	 	 	81 492		 	53 995	
   
Sum	forpliktelser	 	 	115 951		 	73 810	
   
Sum	egenkapital	og	forpliktelser	 	 	241 928		 	269 273 

KONSOLIDERT BALANSE NOTE 2018 2017
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(BELØP I TNOK)

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   
Årsresultat	 	 	-70 806		 	-11 685	
   
Justeringer for:   
Skattekostnad / Skatteinntekt  9  -351   792 
Avskrivninger	og	nedskrivninger		 11,	12	 	25 080		 	4 136	
Gevinst ved salg av varige driftsmidler    -465 
Elementer	klassifisert	som	investeringer	og	finansieringsaktiviteter	 	 	1 457		 	1 264
Opsjonskostnad	 	 	1 021		 	3 486	
   
Endringer i:   
Kundefordringer	og	andre	fordringer	 14	 	4 502		 	6 864	
Leverandørgjeld	og	andre	betalingsforpliktelser	 18	 	10 125		 	-18 528	
Varelager	/	Kontraktseiendeler	&	Kontraktsforpliktelser	 6,	13	 	30 240		 	2 262	
Andre	kortsiktig	avsetninger	 	 	3 265		 	23 477	
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   4 533   11 602 
  
   
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   
Innbetaling	ved	salg	av	varige	driftsmidler	 	 	 	1 097	
Utbetaling	ved	kjøp	av	varige	driftsmidler	 11,	12	 	-1 427		 	-2 608	
Kjøp	av	aksjer	 	 	-6 988		
Kjøp	av	datterselskap,	netto	cash	 23	 	-37 481		 	-68	
Netto	kontantstrøm	fra	investeringsaktiviteter	 	 	-45 896		 	-1 579	
   
   
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Innbetaling	ved	opptak	av	ny	egenkapital	(kapitalforhøyelse)	 	 	33		 	28 648	
Innbetaling	ved	opptak	av	ny	gjeld	 17	 	21 988		 	-			
Utbetaling	av	renter	 	 	-1 457		 	-1 264
Utbetaling	ved	nedbetaling	av	gjeld	 17	 	-355		 	-20 005	
Netto	kontantstrøm	fra	finansieringsaktiviteter		 	 20	209	 	7	379 
  
Netto	endring	i	kontanter	og	kontantekvivalenter	 	 	-21 154		 	17 402	
Kontanter	og	kontantekvivalenter	01.01	 15	 	53 743		 	36 341	
Kontanter	og	kontantekvivalenter	31.12	 14	 	32 589		 	53 743	
Herav	bundne	midler	 14	 	7 744		 	18 273		

KONSOLIDERT KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTE 2018 2017      
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Egenkapital	01.01.2018	 	 	93 958		 	17 382		 	84 123		 	195 463	
Årets	resultat	 	 	 	 	-70 806		 	-70 806	

Kapitalforhøyelse (kontantinnskudd) 16  33     33 

Egenkapitaleffekt	av	opsjoner	 20	 	 	 	1 021		 	1 021	

Andre endringer     267   267 

Sum	endringer	2018	 	 	33		 	-				 	-69 518		 	-69 485	
     
Egenkapital	31.12.2018	 	 	93 991		 	17 382		 	14 605		 	125 978	

Egenkapital	01.01.2017	 	 	79 014		 	3 679		 	92 783		 	175 476	
Årets	resultat	 	 	-				 	-				 	-11 685		 	-11 685	

Kapitalforhøyelse	(kontantinnskudd)	 16	 	14 944		 	13 704		 	-				 	28 648	

Egenkapitaleffekt	av	opsjoner	 20	 	-				 	-				 	3 486		 	3 486	

Andre endringer   -     -     -462   -462 

Sum	endringer	2017	 	 	14 944		 	13 704		 	-8 661		 	19 987	
     
Egenkapital	31.12.2017	 	 	93 958		 	17 382		 	84 123		 	195 463	

2018

2017

Note

Note

Aksjekapital Overkurs

OverkursAksjekapital

Annen egenkapital

Annen egenkapital

Sum egenkapital

Sum egenkapital
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NOTE 1 INFORMASJON OM KONSERNET 

Endúr ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende 
i Norge. Selskapet ble stiftet 22. mai 2007, og har sin 
forretningsadresse på Laksevåg i Bergen. Konsernets 
navn ble endret fra Bergen Group ASA til Endúr ASA 
med virkning fra 20. februar 2019. Konsernregnskapet 
omfatter morselskapet og dets datterselskaper (samlet 
“konsernet” og individuelt “konsernselskap”). 
Endúr ASA er notert på Oslo Børs med ticker ENDUR. 

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER 
                                        
2.1 Samsvarserklæring
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med EU-god-
kjente International Financial Reporting Standards (IFRS) 
og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske 
opplysningskrav som følger av regnskapsloven, og som 
skal anvendes per 31.12.2018. Regnskapet gjelder for 
perioden 01.01.2018 til 31.12.2018.
Forslag til årsregnskap ble fastsatt av styret 9. april 
2019. Årsregnskapet skal behandles av ordinær gener-
alforsamling innen utgangen av mai 2019 for endelig 
godkjennelse. Frem til endelig godkjennelse har styret 
myndighet til å endre årsregnskapet.

2.2 Standarder som ikke er trådt i kraft

IFRS 16  Leiekontrakter
Den nye standarden, med virkning for regnskapsperi-
oder som begynner på eller etter 1 januar 2019, erstat-
ter dagens IAS 17 Leiekontrakter. 

IFRS 16 Leieavtaler vil bli implementert av Endúr 1. jan-
uar 2019. IFRS 16 dekker innregning av leieavtaler og 
relaterte noteopplysninger i regnskapet. For leietakere, 
vil	det	 i	finansregnskapet	balanseføres	en	right-of	use	
(RoU) eiendel og en leasingforpliktelse for hver leiekon-
trakt	 som	oppfyller	definisjonen	av	en	 leieavtale	etter	
IFRS	16.	Leiebetalinger	skal	reflekteres	som	rentekost-
nad og reduksjon av leieforpliktelser. RoU skal avskrives 
over det korteste av hver leiekontrakts løpetid og eien-
delens levetid. Leiebetalinger i kontantstrømoppstillin-
gen	 klassifiseres	 som	 kontantstrømmer	 fra	 finansier-
ingsaktiviteter.

Implementering
-	 IFRS	 16	 vil	 bli	 implementert	 med	 en	modifisert	 ret-
rospektiv tilnærming der sammenligningstallene ikke 
omarbeides. På implementeringstidspunktet beregnes 
leasinggjelden til nåverdien av forpliktet restbetaling i 
avtalen og leaseeiendelen måles til samme verdi som 
leasegjelden.

- Eventuelle kontraktsavsetninger knyttet til leieavtal 
er vil redusere verdien av den tilsvarende right-of-use 
eiendel.

Forventet effekt fra implementering av IFRS 16 på Endúrs 
regnskap

Konsolidert balanse: Endúr forventer at implement-
eringen av IFRS 16 vil øke konsernbalansen ved at lei-
eforpliktelser og leasingeiendeler på NOK 25 millioner 
balanseføres.	Beregnet	effekt	anses	å	være	et	foreløpig	
estimat.

Konsolidert resultatregnskap: I det konsolidert resul-
tatregnskap vil driftsleiekostnadene bli erstattet av 
avskrivninger og rentekostnader

Konsolidert kontantstrømoppstilling: I konsolidert kon-
tantstrømoppstilling vil leiebetalinger bli presentert 
som	kontantstrøm	fra	finansieringsaktiviteter.	Tidligere	
ble operasjonelle leiekostnader presentert som kon-
tantstrøm fra drift.

2.3 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK), 
som også er morselskapets funksjonelle valuta. Finansi-
ell informasjon er oppgitt i hele tusen i norske kroner, 
med unntak fra der hvor annet er oppgitt.  
 
2.4 Grunnlag for måling
Konsernregnskapet er utarbeidet på bakgrunn av his-
torisk kost.

2.5 Grunnlag for konsolidering 
Konsernregnskapet inkluderer morselskapet Endúr 
ASA, datterselskap og konsernets aksjer i tilknyttede 
selskaper og felleskontrollerte virksomheter.  Morsels-
kapet og datterselskaper omtales samlet som “konser-
net” og hver for seg som “konsernselskaper”.

Virksomhetssammenslutning
Konsernet regnskapsfører virksomhetsoverdragelser 
ved kjøpsmetoden når konsernet har overtatt kon-
troll på selskapet. Overført vederlag er normalt målt til 
virkelig	verdi.	Det	samme	gjelder	 identifiserbare	netto	
eiendeler overtatt. All goodwill er testet årlig for ned-
skriving. Transaksjonskostnader er kostnadsført mens 
de påløper.

Endúr ASA - noter til konsernregnskapet
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Datterselskap
Et datterselskap er et selskap som er kontrollert av kon-
sernet. Konsernet kontrollerer et selskap når det har 
rett og risiko på den variable avkastningen fra selskapet 
og har muligheten til å påvirke avkastningen gjennom 
sin makt i selskapet. Datterselskaps regnskap konsoli-
deres inn i konsernregnskapet med virkning fra den da-
toen en oppnår kontroll.

Tap av kontroll
Når konsernet mister kontroll i et datterselskap, frareg-
nes eiendeler og forpliktelser og eventuelle tilhørende 
NCI. Tap og gevinst på fraregningen innregnes i resulta-
tet. Resterende interesse i tidligere datterselskap måles 
til virkelig verdi når kontroll er tapt.

Transaksjoner eliminert i konsolideringen
Transaksjoner mellom konsernselskap og mellom-
værende, inkludert internt generert margin og ure-
aliserte gevinster og tap, er eliminert. Urealiserte tap 
oppstår når transaksjoner med tilknyttede selskaper er 
eliminert mot konsernets andel i tilknyttede selskaper. 

Det samme gjelder for urealiserte tap, men bare når det 
ikke foreligger indikasjoner på nedskrivinger av eiendel-
en som er solgt internt. Konsoliderte tall er utarbeidet 
under forutsetning av like regnskapsprinsipper for like 
transaksjoner og andre hendelser under tilsvarende 
omstendigheter.

2.6 Bruk av vurderinger og estimater
Ved utarbeidelse av årsregnskapet i samsvar med IFRS 
har ledelsen brukt vurderinger, estimater og forutset-
ninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper 
som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, for-
pliktelser, inntekter og kostnader. Under utarbeidelsen 
av årsregnskapet har ledelsen benyttet 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 es-
timater innregnes i den perioden estimatene endres, og 
i alle fremtidige perioder som påvirkes.

Vurderinger
Informasjon om vurderinger som er gjort ved anven-
delse av regnskapsprinsipper som har de vesentligste 
effektene	 på	 innregnede	 beløp	 i	 konsernregnskapet	
finnes	i	følgende	noter:

Note 6 Om inntekter er innregnet over tid eller på et 
gitt	 tidspunkt.	 Identifikasjon	 av	 leveringsforpliktelser	 i	
kundekontrakter.

Note	23	Klassifisering	av	leiekontrakter

Forutsetninger og estimatusikkerhet
Informasjon om forutsetninger og estimatusikkerhet 
som har vesentlig risiko for å resultere i en vesentlig 
justering	i	kommende	år,	finnes	i	følgende	noter:

Note 9 Utsatt skattefordel; vurdering om fremtidig 
skattbar inntekt som underskudd til fremføring kan 
brukes mot

Note 11 nedskrivingstest; nøkkelforutsetninger for un-
derliggende gjenvinnbare beløp

Note 19 innregning og måling av avsetninger og bet-
ingede forpliktelser; nøkkelforutsetninger om sannsyn-
lighet og størrelse på utstrømming av ressurser.

2.7	Utenlandsk	valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til funks-
jonell valuta for de respektive konsernselskapene med 
valutakurs på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i 
utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta med 
valutakurs på balansedagen. 

2.8 Inntekter fra kundekontrakter
Salgsinntekter fra kundekontrakter innregnes når kon-
trollen over en vare eller tjeneste er overført til kunden, 
og	til	det	beløp	som	reflekterer	hva	konsernet	forventer	
å motta som vederlag for varen eller tjenesten. I resul-
tatregnskapet er salgsinntekter presentert netto etter 
fradrag	for	rabatter,	merverdiavgift	og	andre	offentlige	
avgifter.  

Etter IFRS 15 anvendes en fem-trinns modell for 
inntektsføring på alle kundekontrakter som oppfyller 
gitte vilkår. Kontraktspartene må ha godkjent kontrak-
ten (skriftlig, muntlig eller i samsvar med vanlig forret-
ningspraksis), og ha forpliktet seg til å oppfylle sine re-
spektive forpliktelser. Endringsordre inkluderes følgelig 
først når kontraktspartene har godkjent den enkelte 
endringsordren. Ved kontraktsinngåelse vurderes de 
varer og tjenester som er avtalt i kundekontrakten, med 
det	formål	å	identifisere	separate	leveringsforpliktelser.	
Inntekter innregnes når (eller etter hvert) som konser-
net oppfyller en leveringsforpliktelse ved å overføre den 
avtalte varen eller tjenesten til kunden. I konsernet er 
de	 fleste	 leveringsforpliktelser	 vurdert	 til	 å	 bli	 oppfylt	
over tid, og tilhørende inntekter regnskapsføres over 
tid basert på inndatametoder. Progresjon måles baser-
te på leverte timer og material, da disse metodene er 
vurdert	 til	 i	best	mulig	grad	å	 reflektere	overføring	av	
kontroll av varer og tjnester til kunden.
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For kundekontrakter som inneholder variabelt vederlag, 
estimeres vederlaget som konsernet er berettiget til i 
bytte mot overføring av de avtalte varene eller tjenes-
tene til kunden. Variabelt vederlag estimeres ved hjelp 
av metoden med forventet verdi eller metoden med det 
mest sannsynlige beløpet, avhengig av hvilken metode 
konsernet mener er best egnet for dette formålet.

Ved fastsettelse av transaksjonsprisen justeres det 
avtalte	 vederlaget	 for	 vesentlige	 finansieringselement	
for	å	reflektere	tidsverdien	av	penger.	Finansieringsele-
menter kan foreligge når forventet tid mellom tidspunkt 
for overføring av varer eller tjenester og betalingstid-
spunkt overstiger 12 måneder. Denne vurderingen 
gjøres på tidspunkt for kontraktsinngåelse.

Service- og vedlikeholdskontrakter
Kontrakter for service og vedlikeholdsarbeid faktureres i 
stor grad etter regning, men det forekommer også fast-
priskontrakter eller kontrakter med elementer av fast-
pris. Hvert serviceoppdrag er vanligvis vurdert som en 
separat leveringsforpliktelse, og inntekten regnskaps-
føres normalt i henhold til leverte timer og materiell. For 
kontrakter med vesentlig fastpriselement benyttes en 
inndatametode for å fastslå fremdrift i prosjektet som 
igjen er grunnlag for inntektsføring over tid. Betalings-
vilkår er normalt 30 dager etter fakturering.

Tilvirkningskontrakter
For tilvirkningskontrakter regnskapsføres inntekter 
over tid basert på en inndatametode. De relaterte kost-
nadene resultatføres når de påløper. Betalingsvilkår er 
vanligvis basert på milepæler. Mottatte forskudd inngår 
i kontraktsforpliktelser. Ikke-fakturerte inntekter er 
inkludert i kontraktseiendeler.

Kontraktssaldoer
En	kontraktseiendel	defineres	som	retten	til	vederlag	 i	
bytte mot varer eller tjenester som konsernet har over-
ført til en kunde. Hvis konsernets overfører varer eller 
tjenester til en kunde før kunden betaler vederlag eller 
før betalingsfristen forfaller, innregnes en kontraktsei-
endel for opptjent vederlag som er betinget (f. eks. ut-
ført, ikke-fakturering produksjon).

En fordring representerer konsernets rett 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 mottatt 
vederlag fra (eller har rett til vederlag fra som er forfalt). 
Hvis en kunde betaler vederlag før konsernet overfører 
varer eller tjenester til kunden, vil en kontraktsforplik-
telse innregnes på tidspunktet for betaling. Kontrakts-
forpliktelser innregnes som inntekt på det det tidspunkt 
konsernet oppfyller leveringsforpliktelsen slik den er 
spesifisert	i	kontrakten.

2.9 Ytelser til ansatte    
 
Pensjoner
I konsernet er det i hovedsak innskuddsbaserte pen-
sjonsordninger som kostnadsføres etter hvert som 
innskudd gjøres i ordningen. 

Enkelte selskaper i konsernet har også pensjonsordning 
i LO-NHO området som omfatter 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 en-
kelte medlemsforetak. Følgelig vil premien og egenan-
delen kostnadsføres løpende. Imidlertid har man valgt 
å beregne en forpliktelse knyttet til de ansatte som har 
valgt å ta ut AFP. Disse er betegnet som aktive AFP’ere, 
og forpliktelsen tilsvarer arbeidsgivers egenandel i peri-
oden fra de tar ut AFP til fylte 67 år. Forpliktelsen er 
innregnet i konsernregnskapet. I tillegg er den antatte 
underdekningen i den gamle AFP ordningen innregnet i 
konsernregnskapet.

Sluttvederlag
Sluttvederlag innregnes som kostnad når konsernet er 
forpliktet til, og ikke har noen realistisk mulighet til å 
trekke seg ut av, en formell, detaljert plan om avslutning 
av arbeidsforholdet før ordinær pensjonsalder, eller 
tilbud om frivillig avgang. Sistnevnte innregnes som 
kostnad dersom det er sannsynlig at tilbudet vil bli ak-
septert, og antall aksepter kan estimeres på en pålitelig 
måte. Hvis vederlagene forfaller mer enn 12 måneder 
etter rapporteringsperioden, neddiskonteres de til 
virkelig verdi.

Aksjebasert betaling
Konsernet har aksjebasert avlønning. Den aksjebaserte 
avlønningen er målt til virkelig verdi på tidspunkt for til-
deling. Opsjonsprogrammet gjøres opp i aksjer. Virkelig 
verdi av utstedte aksjer er kostnadsført over utøvelses-
perioden, som er et avtalt fremtidig tidspunkt.

Kostnaden av transaksjoner for ansattes aksjebaserte 
avlønning er kostnadsført over gjennomsnittlig utøv-
elsesperiode. Verdien av utstedte opsjoner i transaks-
jonen, er innregnet som lønn og personalkostnader i re-
sultatet og annen innskutt kapital. Arbeidsgiveravgift på 
opsjonene er bokført som en forpliktelse og innregnet 
over estimert utøvelsesperiode.

2.10 Inntektsskatt
Inntektsskatt består av periodeskatt og endring i ut-
satt skatt. Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt er 
beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og 
skattemessig verdi på eiendeler og gjeld.
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En eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført når det er 
sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemes-
sige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skat-
tefordelen. Selskapene regnskapsfører tidligere ikke 
regnskapsført eiendel ved utsatt skatt i den grad det 
har blitt sannsynlig at selskapet kan benytte seg av den 
utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet redusere 
eiendel ved utsatt skatt i den grad selskapet ikke lenger 
anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av 
den utsatte skattefordelen.

Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt er målt basert 
på forventet fremtidig skattesats til de selskapene i kon-
sernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller.
Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt føres opp 
til	nominell	verdi	og	er	klassifisert	som	anleggsmiddel	
(langsiktig forpliktelse) i balansen.

Periodeskatt og eiendeler eller forpliktelser ved utsatt 
skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den 
grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransak-
sjoner

2.11 Ikke-videreført virksomhet   
Ved avhendelse av et separat og vesentlig virksomhet-
sområde, blir resultatet fra driften av dette virksomhet-
sområdet,	samt	gevinst/tap	ved	avhendelsen	klassifisert	
som ikke-videreført virksomhet, hvis kriteriene i IFRS 5 
er tilfredsstilt. Resultat fra drift av avhendingsgruppe 
holdt	 for	salg,	blir	klassifisert	som	ikke-videreført	virk-
somhet.	Når	ikke-videreført	virksomhet	blir	identifisert	
blir sammenligningstallene i resultatregnskapet og an-
dre inntekter og kostnader omarbeidet for å vise resul-
tat fra denne virksomheten som om denne virksomhet-
en hadde vært ikke-videreført i det året. 

2.12 Eiendom, anlegg og utstyr
Eiendom,	 anlegg	 og	 utstyr	 måles	 til	 anskaffelseskost,	
fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eien-
deler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fra-
regnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres.

Anskaffelseskost	for	eiendom,	anlegg	og	utstyr	er	kjøp-
sprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte 
knyttet til å sette driftsmidlet i stand for bruk. Utgifter 
påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som 
løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter 
som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir 
balanseført.

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

Anlegg	under	utførelse	er	klassifisert	som	anleggsmidler	
og er oppført til kost inntil tilvirking eller utvikling er fer-
digstilt. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før 
anleggsmiddelet blir tatt i bruk.

Dersom driftsmidler har et høyere balanseført verdi 
enn gjenvinnbart beløp, blir disse nedskrevet til gjenvin-
nbart beløp.

2.13 Immaterielle eiendeler og goodwill 
Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres 
til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet 
ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi i åpningsba-
lansen 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	dette.	Avskrivningsmetode	og	–	periode	
vurderes minst årlig. Endringer i avskrivningsmetode og 
eller	–	periode	behandles	som	estimatendring.

Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid og good-
will testes for nedskrivning minst årlig, enten individuelt 
eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. 
Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid og good-
will 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.

2.14 Leasing

Finansielle leieavtaler
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og fordeler 
ved	eierskap	overføres	til	konsernet,	klassifiseres	som	
finansielle	leieavtaler.	Konsernet	presenterer	finansielle	
leieavtaler i regnskapet som eiendel og gjeld, lik kost-
prisen til eiendelen eller, dersom lavere, nåverdien av 
kontantstrømmen til leiekontrakten. Ved beregning av 
nåverdien til leiekontrakten, brukes den implisitte rent-
ekostnaden i leiekontrakten når det kan bestemmes. 
Dersom dette ikke kan fastsettes, brukes selskapets 
marginale lånerente i markedet. Direkte kostnader 
knyttet til leiekontrakten er inkludert i kostprisen til ei-
endelen. Månedlig leiebeløp blir separert i et renteel-
ement og et tilbakebetalingselement. Rentekostnaden 
er allokert til ulike perioder slik at rentekostnaden for 
restgjelden blir lik i ulike perioder.
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Eiendelen	som	inngår	i	en	finansiell	leieavtale	avskrives.	
Avskrivningstiden er konsistent for tilsvarende eiendel-
er som er eid av konsernet. Dersom det ikke er sikkerhet 
for at selskapet vil overta eiendelen ved leasingkontrak-
tens utløp, avskrives eiendelen over den korteste peri-
oden av leiekontraktens løpetid og avskrivningstid for 
tilsvarende eiendeler eid av konsernet. 

Operasjonelle leieavtaler
Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen ikke blir 
overført	til	konsernet,	blir	klassifisert	som	operasjonelle	
leieavtaler.	 Leiebetalinger	er	klassifisert	 som	en	drifts-
kostnad, og resultatføres over kontraktsperioden. 

Om en “salg og tilbakeleie” transaksjon resulterer i en 
operasjonell leieavtale, og det fremgår klart at trans-
aksjonen er gjennomført til virkelig verdi, vil eventu-
ell gevinst eller tap blir resultatført når transaksjonen 
gjennomføres. Om salgsprisen er under virkelig verdi, 
vil eventuell gevinst eller tap bli resultatført direkte, 
unntatt i den situasjonen dette medfører fremtidige 
leiebetalinger under markedspris. I slike tilfeller amor-
tiseres gevinsten/tapet over leieperioden. Om salgspris-
en er over virkelig verdi, amortiseres overprisen over 
estimert bruksperiode for eiendelen.

2.15 Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter innregnes i balansen når kon-
sernet har blitt part i instrumentets kontraktsmessige 
betingelser. Finansielle instrumenter fraregnes når de 
kontraktsmessige rettighetene eller pliktene er oppfylt, 
kansellert, utløpt eller overført.

Førstegangs	måling	av	finansielle	instrumenter	gjøres	til	
virkelig verdi på oppgjørstidspunktet, normalt til trans-
aksjonspris. Etterfølgende måling er avhengig av klassi-
fiseringen	av	den	finansielle	eiendelen	eller	den	finansi-
elle forpliktelsen.

Finansielle	 instrumenter	 klassifiseres	 som	 langsiktige	
når forventet realisasjonsdato er mer enn tolv måned-
er	etter	balansedagen.	Øvrige	finansielle	 instrumenter	
klassifiseres	som	kortsiktige.

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

Konsernets	 finansielle	 eiendeler	 består	 i	 hovedsak	 av	
gjeldsinstrumenter (fordringer) og betalingsmidler. For-
dringenes kontantstrømmer består kun av hovedstol og 

eventuelle renter og alle fordringene er kun holdt for å 
motta kontraktsmessige kontantstrømmer. Fordringer 
og betalingsmidler inngår i kategorien amortisert kost.

Konsernet har også en investering i aksjer. Investerin-
gen inngår i kategorien virkelig verdi med verdiendring 
over andre inntekter og kostnader (OCI).

Finansielle forpliktelser
Ved	 førstegangsinnregning	 klassifiseres	 en	 finansiell	
forpliktelse i følgende kategorier:
 -  Amortisert kost
 -  Virkelig verdi med verdiendring over resultatet

Konsernets	 finansielle	 forpliktelser	 består	 av	 konverti-
belt lån, banklån, selgerkreditt leverandørgjeld og andre 
betalingsforpliktelser.	 Disse	 finansielle	 forpliktelsene	
måles etterfølgende til amortisert kost.

2.16 Varelager
Varelager	regnskapsføres	til	det	laveste	av	anskaffelses-
kost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert sal-
gspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter 
til ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. An-
skaffelseskost	 tilordnes	 ved	bruk	 av	 FIFO	metoden	og	
inkluderer	utgifter	påløpt	ved	anskaffelse	av	varene	og	
kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og 
plassering.

2.17	Verdifall	på	eiendeler

Finansielle instrumenter og kontraktseiendeler
ECLs er estimert sannsynlighetsvektet nåverdi av frem-
tidige forventede tap på kreditt. ECLs er diskontert med 
den	effektive	renten	på	den	finansielle	eiendelen.	Tap-
savsetning for kundefordringer og kontraktseiendeler 
måles til et beløp som er lik ECLs levetid.

Ikke-finansielle eiendeler
Regnskapsførte verdier av konsernets eiendeler, 
bortsett fra ansattytelser, varelager, utsatt skattefordel 
og derivater, blir revurdert ved slutten av hver regnskap-
speriode 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 tatt i bruk, blir 
testet årlig for verdifall. 

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi mi-
nus salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av 
bruksverdi blir diskonterte fremtidige kontantstrømmer 
neddiskontert til nåverdi ved bruk av etter-skatt diskon-
teringsrente	 som	 reflekterer	 markedsvurderinger	 på	
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tidsverdien	av	penger,	og	risikoen	som	er	spesifikk	for	
eiendelen. 

Et verdifall blir innregnet når bokført verdi på en eiendel 
eller kontantstrømgenererende enhet overstiger gjen-
vinnbart beløp. Verdifall innregnes i resultatregnskapet. 
Verdifall vedørende en kontantstrømgenerende enhet 
allokeres først til goodwill og deretter til andre eiendel-
er 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 gjen-
vinnbart beløp, og endringen objektivt kan relateres til 
en hendelser som har skjedd etter at verdifallet ble in-
nregnet. Et verdifall blir bare reversert opp til opprin-
nelig bokført verdi før verdifallet skjedde. 

2.18 Regnskapsmessige avsetninger og forpliktelser
Regnskapsmessige avsetninger regnskapsføres når 
konsernet har en forpliktelse som følge av tidligere hen-
delser	og	det	kan	sannsynliggjøres	at	et	oppgjør	vil	finne	
sted som følge av forpliktelsen, samt at forpliktelsen kan 
måles	pålitelig.	Hvis	effekten	er	vesentlig,	avsetninger	er	
satt ved å diskontere forventet utgående kontantstrøm 
med	en	markedsbasert	før-skatt	rente	som	reflekterer	
nåtidenes markedsbaserte forutsetninger av pengers 
tidsverdi, og dersom aktuelt, særlige risikoer knyttet til 
forpliktelsen.

Garantiforpliktelser
En avsetning for garantiforpliktelser innregnes når de 
underliggende produkter eller tjenester selges. Avset-
ningen er basert på historisk informasjon om garantier 
og en vekting av mulige utfall mot deres sannsynlighet 
for	å	inntreffe.

Tapskontrakter
Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når 
konsernets forventede inntekter fra en kontrakt er la-
vere enn uunngåelige kostnader som påløpte for å in-
nfri forpliktelsene etter kontrakten.

Betingede forpliktelser og eiendeler

Betingede	forpliktelser	er	definert	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 er ikke regnskapsført i årsregn-
skapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forplik-
telser med unntak betingede forpliktelser hvor det er 
svært usannsynlig at forpliktelsen kommer til oppgjør.

En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnska-
pet, men opplyst om dersom det er sannsynlig at en 
fordel	vil	tilflyte	konsernet.

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. 
 
2.19 Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstilling viser den samlede kontant-
strømmen fordelt på operasjonell drift, investerings- og 
finansieringsaktiviteter.	 Oppstillingen	 viser	 de	 enkelte	
aktivitetenes virkning på likvidbeholdningen. Kontant-
strømoppstillingen er utarbeidet i tråd med den indi-
rekte modellen. I kontantbeholdning i balansen inngår 
frie bankinnskudd, bundne skattetrekk og bundne 
innskudd på prosjekt. 

NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET28
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NOTE 3  FINANSIELL RISIKOSTYRING

Konsernet	er	eksponert	for	følgende	finansielle	risikoer	
som	følge	av	bruk	av	finansielle	instrumenter:

   • kredittrisiko
   • likviditetsrisiko
   • markedsrisiko
 
Denne noten gir informasjon om eksponering for hver 
av de ovennevnte risikoer, samt mål, prinsipper og pros-
esser for måling og styring av risiko, og konsernets kapi-
talforvaltning. 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	 identifisere	
og analysere de risikoer som konsernet er ekspon-
ert for, for å fastsette 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
Kredittrisiko er risikoen for økonomiske tap i tilfelle at 
en	 kunde	 eller	motpart	 i	 et	 finansielt	 instrument	 ikke	
klarer å oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser. 
Kredittrisiko relaterer seg normalt til konsernets kunde-
fordringer. Konsernets eksponering for kredittrisiko er 
hovedsakelig et resultat av individuelle forhold knyttet 
til	hver	enkelt	kunde.	Den	demografiske	sammensetnin-
gen av kundemassen, herunder risikoen for mislighold i 
næringen og i landet der kundene opererer, har mindre 
innflytelse	på	kredittrisiko.	Det	er	ingen	geografisk	kon-
sentrasjon av kredittrisiko.

Konsernets kundefordringer relateres til segmentet Ak-
vakultur og Services. Kundene er selskaper i oppdrett-
snæringen,	shipping-selskaper	og	andre større	og	min-
dre	maritime	og	industrielle	virksomheter. 

Selskapet har etablert retningslinjer for kredittvurder-
ing. Dette innebærer at kredittverdigheten til alle nye 
kunder vurderes individuelt før kunden tilbys konser-
nets standardbetingelser for levering og betaling.

Maksimum risikoeksponering representeres av bokført 
verdi	på	de	finansielle	eiendelene,	inkludert	derivater,	i	
balansen. Motparten for derivater er normalt en bank, 
og	kredittrisikoen	knyttet	til	disse	finansielle	derivatene	
er begrenset. Konsernet vurderer sin maksimum kredit-
trisiko til å være bokført verdi av kundefordringer og an-
dre fordringer (se note 14). 

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 17 for mer informasjon om konsernets 
rentebærende lån pr 31.12.2018. 
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31 December 2018  

Konvertible	lån	 	 	 	 	 17	 	16 128		 	17 096		 	484		 	484		 	16 128		 	
Banklån	 	 	 	 	 17	 	14 813		 	17 468		 	671		 	664		 	1 313		 	14 820		
Kreditt	-	Kjøp	av	aksjer	 	 	 	 	 17	 	6 988		 	7 163		 	7 163		 	 	 	
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 18	 	60 445		 	60 445		 	60 445		 	 	 	
Total	 	 	 		 	 	 98 374		 	102 171		 	68 763		 	1 148		 	17 441		 	14 820		 	-			 
          

31 December 2017  

Konvertible	lån	 	 	 	 	 17	 	16 117		 	18 051		 	484		 	484		 	968			 16	117	
Finansiell leasingforpliktelse     17  168   168     168   
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser	 18	 	49 210		 	49 210		 	49 210		 	 	 	
Total	 	 	 		 	 	 65 495		 	67 429		 	49 693		 	484		 	17 252		 	-				 	-				

(BELØP I TNOK)

>>

MARKEDSRISIKO
Valutarisiko
Endúr sin operasjonelle aktivitet utføres 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 vedlikeholdsaktiviteten 
knyttet til felt i Nordsjøen. Endúr sin omsetning i 2018 
var	i	mindre	grad	direkte	relatert	til	offshorevirksomhet,	
og var således i mindre grad enn før eksponert mot 
ovennevnte risikofaktor. Selskapets aktiviteter innen 
skipsteknisk vedlikehold og maritim service er lite 
påvirket av utviklingen i denne sektoren. 

Eksponering mot likviditetsrisiko
Forfall	i	henhold	til	kontrakt	for	finansielle	forpliktelser,	inkludert	rentebetaling	og	uten	effekten	av	avregningsord-
ninger: 

Note

Note

Balanseført
beløp

Balanseført
beløp

6 - 
12 mnd.

6 - 12 mth.

1 - 2 år

1 - 2
 years

2 - 5 år

2 - 5 
years

6 mnd eller
 mindre

6 mnd eller 
mindre

Mer enn
5 år

More than
5 years

Total

Kontrakts-messige kontant strømmer

Kontrakts-messige kontant strømmer

Total

NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING (FORTS) 
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NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING  (FORTS) 

   31.12.18  31.12.17  
 EUR USD EUR USD

Bank  490    490   205 
Leverandørgjeld    -     -50 
Balanse eksponering  490   -     490   155 
     
 
Estimert behov fremtidig salg (NOK)    -     -   
Estimert behov fremtidig kjøp (NOK)    -     -   
Brutto eksponering  490   -     490   155   
    
Valutasikring  -     -     -     -   
     
Netto eksponering  490   -     490   155 

    
          
 
                            2018                2017

Vesentlige valutakurser gjennom året EUR USD EUR USD
     
Gjennomsnittskurs gjennom året  9,60   8,13   9,33   8,26 
Spotkurs 31. desember  9,95   8,69   9,84   8,21  

Konsernets eksponering i de vesentligste valutaene: 

31. desember 2018   Egenkapital Resultat  
    
En 10% styrking av NOK mot EUR    -49    -49
En 10% styrking av NOK mot USD    -   -

     
31. Desember 2017   Egenkapital Resultat  
     
En 10% styrking av NOK mot EUR    -49   -49 
En 10% styrking av NOK mot USD    -16   -16 

(BELØP I TNOK)

Sensitivitetsanalyse
      

>>
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NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING  (FORTS) 

Renterisiko
Konsernet benytter seg normalt ikke av derivater for å sikre seg mot endringer i rentenivået.

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

    
    

(BELØP I TNOK)

2018 Resultat Egenkapital 
 100 bp økning            100 bp reduksjon   100 bp økning     100 bp reduksjon
Kontanter og kontantekvivalenter 320   -320  320   -320 
Rentebærende langsiktig lån -150  150   -150    150
Kontantstrøm sensitivitet (netto)               
    

2017 Resultat Egenkapital 
 100 bp økning            100 bp reduksjon   100 bp økning     100 bp reduksjon
Kontanter og kontantekvivalenter  537   -537   537    -537 
Rentebærende langsiktig lån -163   163   -163    163 
Kontantstrøm	sensitivitet	(netto)	 375		 	375		 	375		 		 -375	

KAPITALSTYRING
Styrets mål er å opprettholde 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	 definert	 som	 driftsresultat	 /	 tap	 dividert	 på	 total	
egenkapital. Styret overvåker også nivået av utbytte på 
ordinære	aksjer.	Konsernet	har	ingen	definert	plan	for	
kjøp av egne aksjer.

I forbindelse med fusjon i februar 2019 overtok 
Endúr ASA aksjene i Endúr Energy Solutions AS, Endúr 
Industrier AS, Endúr PMAE AS og Endúr Services AS.

Virksomhetssammenslutningen regnes som en viktig 
milepæl i konsernets forretningsutvikling og vil i stor 
grad påvirke konsernets fremtidige avkastninger.
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Segmenter
Endúr ASA rapporterte i 2018 innenfor segmentet 
Services, som omfatter selskapene Endúr Maritime AS og 
Endúr AAK AS, og segmentet Akvakultur, som består av 
selskapene Endúr Sjøsterk AS og Endúr Eiendom AS. Øvrige 
selskaper i konsernet rapporterer under Annet. Tallene 
som presenteres i segmentet Akvakultur representerer 
perioden fra 1. juli til 31. desember.

Endúr ASA rapporterte i 2017 innenfor segmentet Services, 
som omfatter selskapene Endúr Maritime AS og Endúr AAK 
AS. Øvrige selskaper i konsernet rapporterer under Annet.  
    
Services
Services-segmentet omfatter maritim service, vedlikehold 
av skip og tjenester innen tilgangsteknologi.

Akvakultur
Aquakultur-segmentet	omfatter	produksjon	av	betongflåter	
for akvakultursektoren.

Annet
Dette inkluderer ufordelte konsernkostnader.  
    
Segmentene måles etter driftsresultat før av- og 
nedskrivninger (EBITDA) og driftsresultat (EBIT). Dette 
fremgår av interne ledelsesrapporter som gjennomgås av 
konsernets administrerende direktør.   
        
 

NOTE 4 SEGMENTINFORMASJON

(BELØP I TNOK)

ServicesAkvakultur

Services

Other

Other

Intra-group 
elimina-

tions

Intra-group 
elimina-

tions

Total

Total

2018  

Eksterne	driftsinntekter	 	 	30 207		 	193 607		 	-				 	 	223 813	
Interne	driftsinntekter	 	 	-				 	18 858		 	3 980		 	-22 838		 	0	
Sum	driftsinntekter	 	 	30 207		 	212 465		 	3 980		 	-22 838		 	223 813	
Resultat	før	avskrivninger	(EBITDA)	 	 	2 713		 	-24 343		 	-18 823		 	-				 	-40 453	
Avskrivninger	 	 	-484		 	-3 430		 	-166		 	-				 	-4 080	
Nedskrivninger	 	 	 	-21 000		 	 	-				 	-21 000	
Driftsresultat	(EBIT)		 	 	2 229		 	-48 773		 	-18 989		 	-				 	-65 533	
      
Felleskontrollert virksomhet   -     -     -     -     -   
Andre	eiendeler	 	 	69 955		 	192 812		 	53 535		 	-74 374		 	241 928	
Forpliktelser	 	 	24 389		 	57 463		 	108 473		 	-74 374		 	115 951	

2017  

Eksterne	driftsinntekter	 	 	 	271 591		 	511		 	 	272 102	
Interne	driftsinntekter	 	 	 	-				 	4 091		 	-4 091		 	-			
Sum	driftsinntekter	 	 	 	271 591		 	4 602		 	-4 091		 	272 102	
Resultat	før	avskrivninger	(EBITDA)	 	 	 	12 835		 	-16 913		 	-				 	-4 079	
Avskrivninger	 	 	 	-4 078		 	-57		 	 	-4 136	
Nedskrivninger    -       -   
Driftsresultat	(EBIT)		 	 	 	8 756		 	-16 971		 	-				 	-8 215	
      
Felleskontrollert virksomhet    -     -     -     -   
Andre	eiendeler	 	 	 	263 735		 	89 426		 	-83 888		 	269 273	
Forpliktelser	 	 	 	70 618		 	87 081		 	-83 888		 	73 810	
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Konsernet er pålagt å ha en pensjonsordning i henhold 
til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pens-
jonsordninger tilfredsstiller denne loven.

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

Kostnadsført innskuddspensjon utgjorde TNOK 4 743 i 
2018. 

I forbindelse med at gamle AFP-ordningen ble sluttført 
ved utgangen av 2015, ble det av staten, arbeidsgiveror-
ganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene etablert 
en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motset-

ning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men 
en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære 
pensjonen. De ansatte 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 ytterligere opptjening ved arbeid 
fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert 
flerforetakspensjonsordning,	 og	 finansieres	 gjennom	
premier som fastsettes som en prosent av lønn. Mellom 
1G og 7,1G Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og 
allokering av forpliktelse og midler i ordninger. Regns-
kapsmessig blir ordningen behandlet som en innskudds-
basert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnads-
føres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. 

Premien for 2018 ble fastsatt til 2,5 % av samlede 
utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens ar-
beidstakere. Bedriften betaler for øvrig ikke premie for 
arbeidstakere etter det kalenderår de fyller 61 år.

NOTE 5 LØNN, HONORARER

Lønn	og	feriepenger	 	100 211		 	100 329	
Arbeidsgiveravgift	 	14 957		 	14 626	
Opsjonskostnad	 	1 021		 	3 486	
Pensjonskostnader	 	4 743		 	3 120	
Andre	personalkostnader	 	5 391		 	5 734	
Sum	 	126 322		 	127 296 
  
Gjennomsnittlig antall ansatte - videreført virksomhet 183 201
Antall ansatte pr. 31.12. 173 216

Lønnskostnader  2018 2017      

>>

(BELØP I TNOK)



Godtgjørelse til medlemmer av konsernledelsen   
Samlede utgifter til henholdsvis lønn, pensjonspremier og annen godtgjørelse til konsernledelsen i 2018 og 2017 er 
vist i tabellene under:

*			Nils	Hoff,	var	i	perioden	august	2015	til	juni	2017,	engasjert	som	CFO	gjennom	en	avtale	mellom	sitt	heleide	selskap	Eagle	AS	
og	Endúr	ASA.	Fra	1	juli	2017	ble	denne	avtalen	erstattet	med	fast	ansettelse	av	Nils	Hoff	som	CFO	i	Endúr	ASA.	15.	november	
2018	ble	Nils	Hoff	utnevnt	til	konsernsjef	for	Endúr	ASA.	 	 	 	
  
“**  Hans Petter Eikeland, var i perioden august 2015 til juni 2017, engasjert som CEO gjennom en avtale mellom sitt heleide 
selskap Eikeland Holding AS og Endúr ASA. Fra 1 juli 2017 ble denne avtalen erstattet med fast ansettelse av Hans Petter Eikeland 
som CEO i Endúr ASA. Hans engasjement som CEO ble avsluttet i november 2017.   
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NOTE 5 LØNN, HONORARER (FORST)

2018

2017

Styret har godkjent konsernets retningslinjer for led-
eravlønning. Denne kan oppsummeres som følger: 
Hovedprinsippene for Endúr’s lederavlønning er at le-
dende ansatte skal tilbys betingelser som er konkur-
ransedyktige, når man ser lønn, frynsegoder, bonus og 
pensjoner som en helhet. Kontantytelser kan gis som 

tillegg til grunnlønn til ledende ansatte, men da beg-
renset til en viss prosentandel av grunnlønn og knyttet 
til oppnåelse av spesielle mål. Retningslinjene for tildel-
ing av bonus skal besluttes av styret.

>>

(BELØP I TNOK)

    
  

Nils	Ingemund	Hoff*	 	 	 	1 675		 	 	40		 	79		 	1 794	
Torgeir	Nærø	(til	november	2018)	 	 		 1 475		 	 	42		 	72		 	1 589	
Morten Riiser (fra november 2018)    172    -     10   182 
Øyvind	Risnes	 	 		 1 297		 	 	42		 	69,00		 	1 408	
Sum	 	 		 4 619		 	-				 	124		 	230		 	4 973	

    
  

Torgeir Nærø (fra november 2017)    236    14   11   261 
Hans	Petter	Eikeland**	(til	november	2017)	 	 		 635		 	450		 	1 398		 	32		 	2 515	
Nils	Ingemund	Hoff*	 	 		 840		 	 	1 176		 	45		 	2 061	
Øyvind	Risnes	 	 	 	1 255		 	 	84		 	61		 	1 401	
Total	 	 		 2 966		 	450		 	2 672		 	149		 	6 237	

Lønn

Lønn

Variabel
lønn

Variabel
lønn

Andre
fordeler

Andre
fordeler

Innskudds 
pensjon

Innskudds 
pensjon

Sum

Sum



Kompensasjon	utbetalt	til	styremedlemmer	i	perioden	fra	ordinær	generalforsamling	2017	til	ordinær	
generalforsamling 2018
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NOTE 5 LØNN, HONORARER (FORST)NOTE 5 LØNN, HONORARER (FORST)

Revisjonshonorar  (Beløp eks. MVA)  2018 2017
   
Revisjon	 	 	863		 	1 150	
Revisjonsrelaterte tjenester   455   287 
Skatterelaterte tjenester   82   169 
Andre tjenester   117   192 
Sum	 	 	1 517		 	1 798			   

 

Aksjeopsjoner - konsernledelsen
4. november 2017 og 10. januar 2018 opprettet konser-
net opsjonsprogrammer som gir nøkkelpersonell rett til å 
kjøpe aksjer i Endúr ASA. Innehaverne av ansattopsjoner 
har rett til å kjøpe aksjer i Endúr ASA til en pris tilsvarende 
50% av gjennomsnittsprisen de siste 30 handelsdager før 
utøvelsen av opsjonene.

Nils	Hoff	har	 fått	opsjon	på	å	kjøpe	opptil	1	000	000	nye	
aksjer i Endúr ASA. Opsjonene ble gitt i januar 2018.
Øyvind Risnes har fått opsjon på å kjøpe opptil 333 000 nye 
aksjer i Endúr ASA. Opsjonene ble gitt i november 2017.

Se note 20 for ytterligere informasjon om aksjeopsjoner.

(BELØP I TNOK)

    
  

Nils	Ingemund	Hoff*	 	 	 	1 675		 	 	40		 	79		 	1 794	
Torgeir	Nærø	(til	november	2018)	 	 		 1 475		 	 	42		 	72		 	1 589	
Morten Riiser (fra november 2018)    172    -     10   182 
Øyvind	Risnes	 	 		 1 297		 	 	42		 	69,00		 	1 408	
Sum	 	 		 4 619		 	-				 	124		 	230		 	4 973	

    
  

Torgeir Nærø (fra november 2017)    236    14   11   261 
Hans	Petter	Eikeland**	(til	november	2017)	 	 		 635		 	450		 	1 398		 	32		 	2 515	
Nils	Ingemund	Hoff*	 	 		 840		 	 	1 176		 	45		 	2 061	
Øyvind	Risnes	 	 	 	1 255		 	 	84		 	61		 	1 401	
Total	 	 		 2 966		 	450		 	2 672		 	149		 	6 237	

Navn Posisjon  Vederlag 

Tor Lars Onarheim Styreleder (til oktober 2017)   100 
Hans Petter Eikeland Styreleder   300 
Kristoffer	Nesse	Hope	 Styremedlem	 	 	150	
Tove Ormevik Styremedlem   150 
Jorunn Helvik Ingebrigtsen Styremedlem og revisjonsutvalg   200 
Espen Selvikvåg Berge Styremedlem og revisjonsutvalg   200 
Bente Stangeland Styremedlem og revisjonsutvalg   200 
Magnus Stangeland Varamedlem   65  

Kompensasjon	til	Valg-	og	godtgjørelseskomite	i	perioden	fra	ordinær	generalforsamling	2017	til	ordinær	
generalforsamling 2018    
 
Navn Posisjon  Vederlag

Andreas Iversen Leder   20 
Henning Nordgulen Medlem   20 
Linn Cecilie Moholt Medlem  20
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NOTE 6 INNTEKTER

NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET (BELØP I TNOK)

KONTRAKTSBALANSER  2018 2017

Fordringer,	som	inngår	i	kundefordringer	og	andre	fordringer	 	 	23 962		 	30 995	
Kontraktseiendeler	 	 	17 282		 	40 590	
Kontraktsforpliktelser	 	 	5 814		 	-			

Endúr har anvendt IFRS 15 fra 1. januar 2018. IFRS 15 
etablerer et omfattende rammeverk for å avgjøre hvor 
mye og når inntektene er innregnet. IFRS 15 erstatter 
eksisterende standarder for inntektsføring (IAS 11 og 
IAS 18). IFRS 15 introduserer en 5 stegs metode for regn-
skapsføring av inntekt som oppstår fra kontrakter med 
kunden.

IFRS 15 hadde ikke vesentlig innvirkning på Endúr’s regn-
skapsprinsipper. Virkningen på egenkapitalen fra imple-
mentering av IFRS 15 per 1. januar 2018 er uvesentlig 
og	ingen	implementeringseffekt	er	justert	mot	egenkapi-
talen. 
 
 
 

Kontraktseiendelene gjelder konsernets rett til vederlag 
for arbeid som er fullført, men ikke inntektsført på rap-
porteringsdagen knyttet til service- og vedlikeholdskon-
trakter. Kontraktseiendelene overføres til fordringer når 
rettighetene blir ubetingede. Dette skjer vanligvis når 
konsernet utsteder en faktura til kunden.

Kontraktsforpliktelsene vedrører forhåndsbetalinger 
mottatt	 fra	 kunder	 for	 bygging	 av	 betongflåter,	 der	
inntekter regnskapsføres over tid.

Endring i vesentlige regnskapsprinsipper - IFRS 15 Inntekter fra Kontrakter med kunder

Primære	geografiske	markeder	 	 	 	 	 	
Norge	og	norsk	kontinentalsokkel	 	30 207		 	-				 	193 607		 	272 102		 	223 813		 	272 102	
Andre  -     -     -     -     -     -   
 	30 207		 	-				 	193 607		 	272 102		 	223 813		 	272 102	
Inntektstype      
Service-	og	vedlikeholdskontrakter	 	-				 	-				 	179 672		 	255 899		 	179 672		 	255 899	
Prosjekter	-	Betonglektere	 	30 022		 	-				 	-				 	-				 	30 022		 	-			
Andre	 	185		 	-				 	13 935		 	16 203		 	14 120		 	16 203	
 	30 207		 	-				 	193 607		 	272 102		 	223 814		 	272 102	
Tidspunkt for inntektsføring      
Produkter overført på et gitt tidspunkt  185   -     -     -     185   -   
Produkter	og	tjenester	overført	over	tid	 	30 022		 	-				 	193 607		 	272 102		 	223 629		 	272 102	
 	30 207		 	-				 	193 607		 	272 102		 	223 814		 	272 102  

2018 2018 20182017

Akvakultur Services Sum

20172017

DISAGGREGERING AV INNTEKTER FRA KONTRAKTER MED KUNDER

Leveringsforpliktelser som ikke er oppfylt på rapporteringsdagen, har en forventet opprinnelig varighet på ett år eller mindre.
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NOTE 7 NETTO FINANSPOSTERNOTE 6 INNTEKTER

(BELØP I TNOK)

   2018 2017

Renteinntekter   45   351 
Valutagevinst   92   71 
Andre	finansinntekter	 	 	297		 	-			
Finansinntekter   434   421 
   
Rentekostnader	 	 	-1 504		 	-1 432	
Valutatap   -78   -335 
Andre	finanskostnader	 	 	-726		 	-1 334	
Finanskostnader	 	 	-2 307		 	-3 100	
   
Netto	finanskostnader	 	 	-1 874		 	-2 679	

En kostnad på MNOK 3,75 ble regnskapsført i 2018 i 
forbindelse med aksjekjøpsavtalen fra salget av Bergen 
Group Hanøytangen. Kostnaden presenteres som “Tap 
fra ikke-videreført virksomhet” i samsvar med presen-
tasjonen i tidligere år.          

I tillegg er tap på fordringer mot konkursselskap og 
gevinst ved gjeldsettergivelse presentert som ikke vi-
dereført virksomhet.  

NOTE 8 IKKE-VIDEREFØRT VIRKSOMHET

DRIFTSRESULTAT FRA IKKE-VIDEREFØRT VIRKSOMHET NOTE 2018 2017

Salgsinntekter    -     -   
Driftskostnader    -     -   
Driftsresultat (EBIT)    -     -   
Netto	finansposter	 	 	 	-3 750		 	-			
Resultat	før	skattekostnad	ikke-videreført	virksomhet	 	 	 	-3 750		 	-			
Skattekostnad / Skatteinntekt  9  -     -   
Resultat	fra	operasjonelle	aktiviteter	 	 	 	-3 750		 	-			
Gevinst/tap på salg fra ikke-videreført virksomhet    -     -   
Årsresultat	fra	ikke-videreført	virksomhet	 	 	 	-3 750		 	-			
    
Resultat pr. aksje - ikke -videreført virksomhet    
Basisresultat pr. aksje (NOK)  10  (0,04)  -   
Utvannet resultat pr. aksje (NOK)  10  (0,04)  -   
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NOTE 9  SKATT

Årsresultat	fra	videreført	virksomhet	 	 	-67 056		 	 	-11 685	
Netto skattekostnad / skatteinntekt   -351    792 
Resultat	før	skatt	 	 	-67 407		 	 	-10 893	
    
 
Skatt	på	nominell	skattesats	 23,0	%	 	-15 504		 24,0	%	 	-2 614	
Andre	permanente	forskjeller	 -8,7	%	 	5 858		 -98,7	%	 	10 752	
Effekt	av	endring	i	skattesats	 -4,5	%	 	3 013		 -7,3	%	 	792	
Effekt	av	midlertidige	forskjeller	ikke	innregnet			 -9,3	%	 	6 281		 74,7	%	 	-8 137	
Netto	skattekostnad	/	skatteinntekt	for	konsernet	 	 	-351		 -7,3	%	 	792		

2018AVSTEMMING AV EFFEKTIV SKATTESATS

INNREGNET UTSATT SKATT OG UTSATT SKATTEFORDEL

2017

Anleggsmidler	 	 	-6 430		 	271		 	673		 	-5 486	
Omløpsmidler	 	 	-45 091		 	-1 920		 	2 870		 	-44 141	
Regnskapsmessig	avsetninger	 	 	-194		 	-6 313		 	 	-6 506	
Regnskapsmessig verdi pensjonsforpliktelse   -40   40    -   
Andre	forskjeller	 	 	-1 445		 	63		 	 	-1 382	
Merverdier	 	 	3 567		 	-1 189		 	 	2 378	
Fremført	rentefradrag	 	 	-55 597		 	-				 	 	-55 597	
Underskudd	til	fremføring	 	 	-157 637		 	-32 948		 	 	-190 585	
Sum	grunnlag	knyttet	til	utsatt	skatt	 	 	-262 867		 	-41 995		 	3 543		 	-301 319	
Netto	utsatt	skatt/skattefordel	 	 	-60 460		 	-6 632		 	801		 	-66 290	
     
Netto	utsatt	skatt/skattefordel	ikke	innregnet	i	regnskapet		 	 	-40 731		 	-6 281		 	 	-47 011	
Netto	utsatt	skatt/skattefordel		i	regnskapet	 	 	-19 729		 	-351		 	801		 	-19 279		

31.12.17

Innregnet 
i resultat-

regnskapet

Ervervet i 
virksohets-

samen-
slutninger 31.12.18

SKATTEKOSTNAD  2018 2017

Betalbar skatt   
Årets betalbare skatt   -     -   
Sum betalbar skatt for perioden   -     -   
Endring utsatt skatt   
Endring i utsatt skatt   -351   -   
Effekt	av	endringer	i	skattesats	 	 	-				 	792	
Sum	endring	utsatt	skatt	 	 	-351		 	792	
   
Skattekostnad	på	videreført	virksomhet	 	 	-351		 	792	
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NOTE 10 RESULTAT PER AKSJE

Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer (basis) Date 2018  2017 

Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer (utvannet)  2018  2017 

Utstedte	aksjer	1	januar	 		 93 957 685		 	79 014 342	
Effekt	av	utstedte	aksjer	 07.04.17	 	 	3 244 019	
Effekt	av	utstedte	aksjer	 22.05.17	 	 	1 227 397	
Effekt	av	utstedte	aksjer	 01.06.17	 	 	5 007 956	
Effekt	av	utstedte	aksjer	 16.05.18	 	21 004		
Vektet	gjennomsnittlig	antall	utestående	aksjer	31	desember		 	 	93 978 689		 	88 493 714	

Vektet	gjennomsnittlig	antall	utestående	aksjer	(basis)	 	 	93 978 689		 	88 493 714	
Vektet	gjennomsnittlig	antall	utestående	aksjer	(utvannet)	per	31.12.2018	 	93 978 689		 	88 493 714	

(BELØP I TNOK)

Ordinært resultat per aksje er beregnet som forholdet mel-
lom årets resultat som tilfaller aksjeeierne i morselskapet, 
og vektet gjennomsnittlig utestående ordinære aksjer. I 
beregningen av utvannet resultat per aksje er resultatet 
som tilfaller aksjeeierne og antall vektet gjennomsnittlig ut-
estående	aksjer	justert	for	alle	utvanningseffekter	knyttet	til	
konvertible obligasjoner og aksjeopsjoner. 

I beregningene er det lagt til grunn at eksisterende konvert-
ible obligasjoner og ansatteopsjoner er konvertert/utøvd på 
den første dagen i regnskapsperioden. Konvertible obligas-
joner utstedt utstedt i løpet av året er ansett å ha blitt kon-
vertert på tildelingsdatoen. 

Basisresultat per aksje      
Beregning av basisresultat per aksje er basert på følgende resultat som kan henføres til ordinære aksjonærer og vektet gjennoms-
nittlig 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 
gjennomsnittlig	antall	utestående	aksjer	etter	justering	for	virkningene	av	alle	utvanningseffekter.																		 	 	
     

Pr. 31. desember 2018 ble 16 200 000 konvertible obligasjoner og 1 355 555 opsjoner ekskludert fra utvannet vektet gjennomsnit-
tlig	antall	utestående	aksjer	fordi	de	gir	en	motsatt	utvanningseffekt.

NOTE 9  SKATT

  

Resultat	henført	til	ordinære	aksjer	(Basis)	 	-67 056		 	-3 750		 	-70 806		 	-11 685		 	-				 	-11 685		

  

Resultat	henført	til	ordinære	aksjer	(Basis)	 	-67 056		 	-3 750		 	-70 806		 	-11 685		 	-				 	-11 685	
Resultat	henført	til	ordinære	aksjer	(Utvannet)	 	-67 056		 	-3 750		 	-70 806		 	-11 685		 	-				 	-11 685	

RESULTAT HENFØRT TIL ORDINÆRE AKSJER (BASIS)

Resultat	henført	til	ordinære	aksjer	(Utvannet)

2018

2018

2017

2017

Videreført 
virksomhet

Videreført 
virksomhet

Videreført 
virksomhet

Videreført 
virksomhet

Ikke-videreført 
virksomhet

Ikke-videreført 
virksomhe

Ikke-videreført 
virksomhe

Ikke-videreført 
virksomhe

Total

Total

Total

Total
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   2018  2017      

Services	-	Endúr	Maritime	AS	 81 213		 	102 213	
Akvakultur	-	Endúr	Sjøsterk	AS	 	23 952		 	-			
Total	goodwill	 	105 165		 	102 213 

Nedskrivingstest for kontantstrømgenererende enheter som inneholder goodwill
Endúr’s goodwill har oppstått ved en rekke oppkjøp i 2007, 2008 og 2018. Ledelsen følger opp gjenvinnbart beløp for hver kontantstrømgenererende 
enhet (CGU).

For formålet å foreta en nedskrivingstest, har goodwill blitt allokert til følgende CGUer: 

(BELØP I TNOK)

2017

2018

Anskaffelseskost	1.	jan.	2017	 	 	3 830		 	7 747		 	152 213		 	42 000		 	205 790	
Tilgang	2017	 	 	-				 	1 785		 	-				 	-				 	1 785	
Tilganger	gjennom	kjøp	av	virksomhet		 	 	184		 	-				 	-				 	3 760		 	3 944	
Avgang 2017   -     -     -     -     -   
Anskaffelseskost	31.	des.	2017	 	 	4 014		 	9 532		 	152 213		 	45 760		 	211 519	
Akk.	avskrivninger	pr	1.	jan.	2017	 	 	3 830		 	7 538		 	-				 	39 900		 	51 267	
Akkumulerte	nedskrivninger	pr	1.	jan.	2017	 	 	-				 	-				 	50 000		 	-				 	50 000	
Årets	avskrivninger		 	 	61		 	97		 	-				 	2 712		 	2 871	
Årets nedskrivninger    -     -     -     -     -   
Avgang akk. avskrivninger   -     -     -     -     -   
Akk	av/nedskrivninger	31.	des.	2017	 	 	3 891		 	7 635		 	50 000		 	42 612		 	104 138	
      
Bokført	verdi	31.	des.	2017	 	 	123		 	1 897		 	102 213		 	3 148		 	107 381		

    Ned-  
Avskrivningssatser  0 - 20 % 10 % skrivings- 25 - 30 % 
Avskrivningsplan  Lineær Lineær test Lineær 

NOTE 11 IMMATERIELLE EIENDELER

Anskaffelseskost	1.	jan.	2018	 	 	4 014		 	9 532		 	152 213		 	45 760		 	211 519	
Tilgang       -   
Tilganger	gjennom	oppkjøp	av	selskap	 	 	 	 	23 952		 	 	23 952	
Avgang       -   
Anskaffelseskost	31.	des.	2018	 	 	4 014		 	9 532		 	176 165		 	45 760		 	235 471	
Akk.	avskrivninger	pr	1.	jan.	2018	 	 	3 891		 	7 635		 	-				 	42 612		 	54 138	
Akkumulerte	nedskrivninger	pr	1.	jan.	2018	 	 	-				 	-				 	50 000		 	-				 	50 000	
Årets	avskrivninger		 	 	62		 	514		 	 	1 049		 	1 625	
Årets	nedskrivninger		 	 	 	 	21 000		 	 	21 000	
Avgang akk. avskrivninger       -   
Akk	av/nedskrivninger	31.	des.	2018	 	 	3 953		 	8 149		 	71 000		 	43 661		 	126 764	
      
Bokført	verdi	31.	des.	2018	 	 	61		 	1 383		 	105 165		 	2 099		 	108 708	

    Ned-  
Avskrivningssatser  0 - 20 % 10 % skrivings- 25 - 30 % 
Avskrivningsplan  Lineær Lineær test Lineær 

FoU

FoU

Konse-
sjoner,

patenter 
m.m.

Konse-
sjoner,

patenter 
m.m.

 

Goodwill 

 

Goodwill 

Kunde-
relasjoner

Kunde-
relasjoner

Sum
Immaterielle

eiendeler

Sum
Immaterielle

eiendeler
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NOTE 11 IMMATERIELLE EIENDELER (FORTS)NOTE 11 IMMATERIELLE EIENDELER

Diskonteringsrente	+1%	 	-10 348		 	10 348	
Vekstrate	i	terminalfasen	-1%	 	-7 355		 	7 355	
Gjennomsnittlig	EBITDA-margin	-0,5%	 	-6 380		 	6 380	

Diskonteringsrente	+1%	 	-8 631		 0
Vekstrate	i	terminalfasen	-1%	 	-6 122		 0
Gjennomsnittlig	EBITDA-margin	-0,5%	 	-4 477		 0

Sensitivitet - endring av nøkkelforutsetninger

Sensitivitet - endring av nøkkelforutsetninger

Services 
Gjenvinnbart beløp i denne CGUen er basert på bruksverdi, be-
stemt ved å diskontere fremtidige kontantstrømmer som skal 
genereres fra videre drift av CGUen. Beregningen av bruks-
verdien benytter estimerte kontantstrømmer basert på frem-
tidige kontantstrømmer, budsjetter og strategiske prognoser 
for perioden 2019-2021 og en årlig vekstrate for de etterføl-
gende årene.      
   
Nøkkelforutsetningene som er brukt for å estimere bruksverdi 
er som følger:    
   
  
Diskonteringsrente 11,0 % 
Vekstrate i terminalfasen 2 % 
EBITDA-margin 6 - 9 % 
 

Diskonteringsrenten er en etter-skatt vektet gjennomsnittlig 
kapitalkostnad (WACC). Diskonteringsrenten ble beregnet ved 

bruk av en normalisert 10 år SWAP rente på 1,9%, en gener-
ell markedsrisiko-premie på 5%, en small cap premie på 5%, 
gjeldskostnad etter skatt på 5,3 %, og på en gjelds-/totalkapital 
faktor for peer-grunnlaget på 50%. Det er videre lagt til grunn 
22% nominell skattesats fra 1.1.2019.   
 
Vekstraten i terminalperioden er bestemt ved å benytte den 
laveste	av	Norges	Banks	inflasjonsrate	og	langsiktig	vekstrate	
estimert av ledelsen.    
 
Budsjettert EBITDA er basert på forventinger til fremtidige re-
sultater ved å hensynta erfaring fra historiske resultater.  
    
Som følge av tap i 2018, nedleggelse av aktiviteten på Straume 
og begrensede fremtidige volumer knyttet til rammeavtaler 
med Forsvaret, er gjenvinnbart beløp vurdert å være lavere 
enn bokført verdi av kontantstrømgenererende enhet. Som 
følge av dette ble en nedskrivning av goodwill på 21 millioner 
kroner innregnet i fjerde kvartal 2018. 

Akvakultur
Gjenvinnbart beløp i denne CGUen er basert på bruksverdi, be-
stemt ved å diskontere fremtidige kontantstrømmer som skal 
genereres fra videre drift av CGUen. Beregningen av bruks-
verdien benytter estimerte kontantstrømmer basert på frem-
tidige kontantstrømmer, budsjetter og strategiske prognoser 
for perioden 2019-2021 og en årlig vekstrate for de etterføl-
gende årene.      
  
Nøkkelforutsetningene som er brukt for å estimere bruksverdi 
er som følger:   
   

Diskonteringsrente 11,0 % 
Vekstrate i terminalfasen 2 % 
EBITDA-margin 10 - 11 % 
 

Diskonteringsrenten er en etter-skatt vektet gjennomsnittlig 
kapitalkostnad (WACC). Diskonteringsrenten ble beregnet ved 
bruk av en normalisert 10 år SWAP rente på 1,9%, en gener-
ell markedsrisiko-premie på 5%, en small cap premie på 5%, 
gjeldskostnad etter skatt på 5,3 %, og på en gjelds-/totalkapital 
faktor for peer-grunnlaget på 50%. Det er videre lagt til grunn 
22% nominell skattesats fra 1.1.2019.

Vekstraten i terminalperioden er bestemt ved å benytte den 
laveste	av	Norges	Banks	inflasjonsrate	og	langsiktig	vekstrate	
estimert av ledelsen.     
  
Budsjettert EBITDA er basert på forventinger til fremtidige re-
sultater ved å hensynta erfaring fra historiske resultater.  
  
Estimert gjenvinnbart beløp av CGUen overstiger bokført verdi.  
  

Tabellen nedenfor viser sensitiviteten knyttet til endringer av nøkkelforutsetningene

Tabellen nedenfor viser sensitiviteten knyttet til endringer av nøkkelforutsetningene.

Effekt	gjenvinnbart	beløp

Effekt	gjenvinnbart	beløp

Nedskrivning

Nedskrivning
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Anskaffelseskost	1.	jan.	2017	 	5 647		 	30 379		 	11 410		 	47 436	
Tilgang  -     605   218   822 
Tilganger gjennom oppkjøp av selskap   819    819 
Avgang	 	-4 970		 	-				 	-				 	-4 970	
Anskaffelseskost	31.	des.	2017	 	677		 	31 803		 	11 628		 	44 108	
Akk.	avskrivninger	pr	1.	jan.	2017	 	4 498		 	27 075		 	10 807		 	42 379	
Årets	avskrivninger		 	112		 	948		 	205		 	1 265	
Akkumulert	avgang	avskrivninger	31.	des.	2017	 	-4 338		 	 	 	-4 338	
Akk.	avskrivninger	31.	des.	2017	 	272		 	28 023		 	11 011		 	39 306	
Akkumulert nedskrivning 1. jan. 2017  -     -     -     -   
Årets nedskrivinger  -     -     -     -   
Akkumulert avgang nedskrivinger i løpet av året  -     -     -     -   
Akkumulerte	nedskrivinger	31.	des.	2017	 	-				 	-				 	-				 	-			
     
Bokført	verdi	31.	des.	2017	 	405		 	3 780		 	616		 	4 802	
     
Avskrivningssatser  0 - 5 % 10 - 33 % 10 - 33 % 
Avskrivningsplan  Lineær Lineær Lineær 

 

Tomt, bygg
Maskiner 
og anlegg

Driftløsøre
inventar Sum

2017

NOTE12 EIENDOM, ANLEGG OG UTSTYR

Anskaffelseskost	1.	jan.	2018	 	677		 	31 803		 	11 628		 	44 108	
Tilgang	 	718		 	661		 	48		 	1 427	
Tilganger	gjennom	oppkjøp	av	selskap	 	12 827		 	3 035		 	 	15 862	
Avgang     -   
Anskaffelseskost	31.	des.	2018	 	14 222		 	35 498		 	11 676		 	61 396	
Akk.	avskrivninger	pr	1.	jan.	2018	 	272		 	28 023		 	11 011		 	39 306	
Årets	avskrivninger		 	654		 	1 578		 	223		 	2 455	
Akkumulert avgang avskrivninger i løpet av året     -   
Akk.	avskrivninger	31.	des.	2018	 	926		 	29 601		 	11 234		 	41 761	
Akkumulert nedskrivning 1. jan. 2018  -     -     -     -   
Årets nedskrivinger     -   
Akkumulert avgang nedskrivinger i løpet av året     -   
Akkumulerte nedskrivinger 31. des. 2018  -     -     -     -   
     
Bokført	verdi	31.	des.	2018	 	13 296		 	5 898		 	442		 	19 635			

Tomt, bygg
Maskiner 
og anlegg

Driftløsøre
inventar Sum

2018
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NOTE 14 FORDRINGER

KUNDEFORDRINGER  2018 2017

AVSETNING FOR TAP  2018 2017

Kundefordringer	til	nominell	verdi	 	24 102		 	32 339	
Avsetning	for	tap	 	-890		 	-1 345	
Sum	 	23 212		 	30 995	
Lån til ansatte  181   219 
Merverdiavgift	 	1 402		 	191	
Forhåndsbetalte	kostnader	 	5 227		 	2 520	
Andre	kortsiktige	fordringer	 	80 403		 	81 066	
Avsetning	for	tap	 	-76 454		 	-76 555	
Total	 	33 972		 	38 435	

Balanse	1.	Januar	under	IAS	39	 	-1 345		 	-2 307	
Justering ved første anvendelse av IFRS 9  -     -   
Balanse	1.	Januar	under	IFRS	9	 	-1 345		 	-2 307	
Avsetninger tatt i løpet av året  -676  
Avsetninger brukt i løpet av året  904   962 
Avsetninger reversert i løpet av året  227  
Balanse	31.	Desember	 	-890		 	-1 345		

NOTE12 EIENDOM, ANLEGG OG UTSTYR

   2018 2017      

   2018 2017      

Innkjøpte	ferdigvare	 	3 474		 	4 592	
Sum	 	3 474		 	4 592	

Varebeholdning	vurdert	til	anskaffelseskost	 	4 599		 	4 717	
Varebeholdning	vurdert	til	virkelig	verdi	 	-1 125		 	-125	
Sum	 	3 474		 	4 592	

Varelager er redusert med MNOK 1,125  som følge av nedskrivning til netto realisasjonsverdi. MNOK 1 av nedskrivningen ble 
regnskapsført som en kostnad i 2018. Størsteparten av nedskrivningene relateres til avviklingen av prefab avdelingen på Straume 

NOTE 13  VARELAGER

>>
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NOTE 15 KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER

   2018  2017      

Kontanter og bankinnskudd
Kontanter	og	bankinnskudd	-	frie	midler	 	24 845		 	35 469	
Kontanter	og	bankinnskudd	-	bundne	midler	 	7 744		 	18 273	
Sum	 	32 589		 	53 742  
   
Bundne midler
Skattetrekkskonto	 	4 156		 	4 760	
Sikkerhet for kunders forskuddsbetaling /  
Escrow-kontoer	relatert	til	historiske	salgstransaksjoner	 	-				 	7 520	
Sikkerhet	relatert	til	utstedte	garantier	 	-				 	2 433	
Depositiumskonto	for	usikrede	pensjonsforpliktelser		 	3 588		 	3 559	
Sum	 	7 744		 	18 273	

NOTE 14 FORDRINGER (FORTS) >>

2018 2017

FORFALLSSTRUKTUR PÅ KUNDEFORDRINGER    

Ikke	forfalt	 	17 587		 	 	23 350		
Forfall	0-30	dager	 	3 470		 	 	1 932		
Forfall	31-120	dager	 	1 952		 	 	3 208		
Forfall	121-360	dager	 	770		 	-566		 	1 776		
Forfall	>	1	år	 	324		 	-324		 	2 073		 	-1 345	
Sum	 	24 102		 	-890		 	32 339		 	-1 345	

Brutto 

fordringer

Brutto 

fordringer

 Avsetninger 

for tap

Avsetninger 

for tap
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>>

NOTE 16  AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapital    
I mai 2018 ble 33 333 ordinære aksjer utstedt som følge 
av utøvelsen av opsjoner relatert til aksjeopsjonspro-
grammet tildelt ledende ansatte.

Per 31. desember 2018 er selskapets aksjekapital 
således på NOK 93 991 018, fordelt på 93 991 018 aksjer, 
hver pålydende NOK 1,00. Alle aksjer gir lik stemme-
rett.   

AKSJONÆRER PR 31.12.2018          ANTALL AKSJER EIERANDEL

BRIAN	CHANG	HOLDINGS	 	28 918 110		 30,77	%
AS	FLYFISK	 	22 397 940		 23,83	%
EIKELAND	HOLDING	AS	 	5 823 024		 6,20	%
BERGEN	KOMM.	PENSJONSKASSE	 	1 500 000		 1,60	%
EAGLE	AS	 	1 417 000		 1,51	%
PROFOND	AS	 	1 241 111		 1,32	%
FRANK	ROBERT	SUNDE	 	1 069 716		 1,14	%
SPECTATIO	FINANS	AS	 	1 016 394		 1,08	%
BERGEN	EIENDOM	INVEST	A/S	 	1 000 000		 1,06	%
SØR-VARANGER	INVEST	AS	 	916 774		 0,98	%
NORDNET	LIVSFORSIKRING	AS	 	897 319		 0,95	%
MØVIK	INVEST	AS	 	876 487		 0,93	%
FJ	HOLDING	AS	 	833 000		 0,89	%
SOTRA	KRAN	AS	 	819 826		 0,87	%
SVEIN	ATLE	ULVESETER	 	773 701		 0,82	%
FRIELE	CAPITAL	AS	 	740 740		 0,79	%
KJELL	GUNNAR	NES	 	540 000		 0,57	%
BERNHD.	BREKKE	AS	 	494 505		 0,53	%
KANABUS	AS	 	432 265		 0,46	%
HARALD	SIG.	JACOBSEN	 	402 000		 0,43	%
SUM	ANTALL	AKSJER	20	STØRSTE	AKSJONÆRER	 	72 109 912		 76,72	%
ØVRIGE	AKSJONÆRER	 	21 881 106		 23,28	%
SUM	ANTALL	AKSJER	PR	31.12.18	 	93 991 018		 100,00	%



  
AVDRAGSPROFIL

Konvertibelt	lån	 	 	 NOK	 6	%	 2020	 	16 128	
Banklån	 	 	 NOK	 3-4%	 2018-2023	 	14 813	
Kreditt,	kjøp	av	aksjer	i	Endúr	Energy	Solutions	AS	 	 	 NOK	 5	%	 2019	 	6 988	
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NAVN     TITTEL                        EIERSKAP    Antall aksjer Beholdning

Hans	Petter	Eikeland	 Styreleder	 Aksjer	eid	av	Eikeland	Holding	AS	 	5 823 024		 6,20	%
Bente Stangeland * Styremedlem    -    0,00 %
Tove	Ormevik	 Styremedlem	 	 	 	20 000		 0,02	%
Kristoffer	Nesse	Hope	 Styremedlem	 	 	 	-				 0,00	%
Jorunn Helvik Ingebrigtsen Styremedlem    -    0,00 %
Rune Skarveland ** Styremedlem    -    0,00 %
Magnus	Stangeland	*	 Styremedlem	 Aksjer	eid	av	AS	Flyfisk	 	22 397 940		 23,83	%
Nils	Ingemund	Hoff	 CEO	 Aksjer	eid	av	Eagle	AS	 	1 417 000		 1,51	%
Øyvind	Risnes	 Direktør	 	 	 	117 000		 0,12	%

Sum	aksjer	31.12.2018	eid	av	ledende	personell,	styremedlemmer	og	deres	nærstående	parter	 	29 774 964		 31,68	%  
   
*		 Flyfisk	AS	er	eiet	75%	av	Magnus	Stangeland,	og	8.33%	av	Bente	Stangeland.	 	 	
**  Rune Skarveland, valgt styremedlem fra 21. desember 2018, mottok vederlagsaksjer i forbindelse med fusjonen i februar 2019, 
 gjennom sitt eierskap i Eikestø AS, som er en betydelig aksjonær i Handeland Industri AS.    

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til styremedlemmer.    
        
       

 

Aksjer eid av ledende personell og styremedlemmer        
Følgende tabell viser aksjer eid av ledende personell og styremedlemmer, inkludert aksjer eid av deres nærstående parter, 
pr 31.12.2018.             
     

NOTE 16  AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON (FORTS)

NOTE 17  RENTEBÆRENDE GJELD

Finansielle leasingforpliktelser   168 
Konvertibelt	lån	 	16 128		 	16 117	
Banklån	 	14 813		 	-			
Sum	 	30 941		 	16 285  

Kreditt,	kjøp	av	aksjer	i	Endúr	Energy	Solutions	AS	 	6 988		 	-   
Sum	 	6 988		 	-							

LANGSIKTIGE LÅN  2018  2017      

KORTSIKTIGE LÅN  2018  2017      

>>

Nominell 
rente Forfallsår

Balanseført 
verdi 2018Valuta
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NOTE 17  RENTEBÆRENDE GJELD  (FORTS)

Eiendom,	anlegg	og	utstyr	 	15 865		 	3 773	
Varelager	 	3 474		 	4 592	
Kontraktseiendeler	 	15 812		 	35 285	
Kundefordringer	og	andre	fordringer	 	17 533		 	29 866	
Kontanter	og	kontantekvivalenter	 	4 104		 	26 982		

BALANSEFØRT VERDI AV EIENDELER PANTSATT SOM SIKKERHET FOR GJELD

SIKKERHET  2018  2017      

Banklånet er sikret av (i) boliglån vedrørende alle 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.
  
Konvertibelt lån       
På den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet 
avholdt 17 november 2016 ble det vedtatt å gi styret fullmakt 
til å ta opp lån på inntil 1,8 millioner EUR med rett til å kreve 
aksjer som skal utstedes til en konverteringskurs på NOK 1,00 
per aksje. 21. desember 2016 ble det inngått en konvertibel 
låneavtale.        
                                                                                                                                                                                                               
I forbindelse med restruktureringen ble EEIM sitt krav mot sel-
skapet redusert til EUR 1,8 millioner, som ville bli omgjort til et 
konvertibelt lån når alle forutsetninger i henhold til avtaleverk 
var oppfylt. 28. mars 2017 ble alle forutsetningene oppfylt, og 
lånet ble da i fra 28. mars 2017 et konvertibelt lån.

Lånet er låst til NOK / EUR valutakurs på 9,20, og er derfor ref-
erert til som et lån i NOK.

Det konvertible lånet har en løpetid på 36 måneder med en 
rente på 6% per år. EEIM har rett til å be om lån og påløpte rent-
er (eller deler av disse) konverteres til aksjer til en konvertering-
skurs på NOK 1,00 per aksje. Konverteringsretten kan utøves 

når som helst før forfallsdato. Antall aksjer som skal utstedes 
ved konvertering vil bli bestemt ved å konvertere lånet fra EUR 
til kr i samsvar med en omdannelse mekanisme anordnet i 
låneavtalen. Ved tilbakebetaling av lånet, skal selskapet betale 
for å EEIM et “back-end fee” lik 10 prosent av lånebeløpet som 
tilbakebetales.  

Det konvertible lånet er sikret ved (i) pant i alle aksjene i Endúr 
Maritime AS, (ii) sikkerhet i selskapets kundefordringer, (iii) sik-
kerhet i selskapets bankkonti; og (iv) sikkerhet i Endúr Maritime 
AS sine bankkonti, kundefordringer og driftsmidler.

EEIM, skal etter anmodning fra Endúr ASA, vike sin prioritet så 
fremt: i) forholdet mellom egenkapital og totalkapital på kon-
sernet på konsolidert basis og i Endúr Maritime AS som fastsatt 
i	regnskapet	(og	i	samsvar	med	GAAP)	er	over	33%.	(“Equity	Ra-
tio”); 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	 finansiering	 av	 eksisterende	
gjeld	eller	oppta	ny	gjeld,	og	at	en	slik	finansiering	ikke	vil	føre	
til	brudd	av	de	finansielle	covenants.

Konvertibelt lån Andre lån
Finansiell 

leasingforpliktelser

AVSTEMMING AV GJELDSBEVEGELSER MOT KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Balanse	1.	Januar	 	16 117		 	-				 	168	
Endringer	fra	kontantstrømmer	fra	finansieringsaktiviteter	 	 	
Innbetaling ved opptak av ny egenkapital (kapitalforhøyelse)   
Innbetaling	ved	opptak	av	ny	gjeld	 	 	21 988		
Utbetaling ved nedbetaling av gjeld   -187   -168 
Sum	endringer	fra	kontantstrømmer	fra	finansieringsaktiviteter	 	-				 	21 801		 	-168	
Andre endringer 11  
Sum andre endringer  11   -     -   
Balanse	31.	Desember	 	16 128		 	21 801		 	-			
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SPESIFIKASJON AV AVSETNINGER Tapskontrakter Andre avsetninger Sum

FORVENTET UTBETALINGSTID Tapskontrakter Andre avsetninger Sum

Balanse	1	Januar	2018	 	-				 	4 785		 	4 785	
Avsetninger	tatt	i	løpet	av	året	 	4 700		 	3 545		 	8 245	
Avsetninger	brukt	i	løpet	av	året	 	 	-4 785		 	-4 785	
Avsetninger reversert i løpet av året    -   
Balanse	31.	Desember	2018	 	4 700		 	3 545		 	8 245		

Kortsiktig	 	4 700		 	3 545		 	8 245	
Sum	 	4 700		 	3 545		 	8 245 

NOTE 20  OPSJONSPROGRAM

Opsjonene kan bli utøvd på datoene spesifisert i tabellen under

Måling av virkelig verdi
Modellen som er brukt til måling av virkelige verdier er den binomiske modellen til Cox Ross Rubenstein. Forutsetningene som er 
brukt i beregningen av virkelig verdi av opsjonene på tildelingstidspunktet vises i tabellen under.

Opsjonsprogram
4. november 2017 og 10. januar 2018 opprettet konsernet opsjonsprogrammer som gir nøkkelpersonell rett til å kjøpe aksjer i 
Endúr ASA. Innehaverne av ansattopsjoner har rett til å kjøpe aksjer i Endúr ASA til en pris tilsvarende 50% av gjennomsnittsprisen 
de siste 30 handelsdager før utøvelsen av opsjonene. Prisen skal imidlertid ikke være lavere enn pålydende. 

Tapskontrakter i tabellen over relaterer seg til fremleie av lokaler konsernet tidligere benyttet i sin drift knyttet til prefabrikasjon. 

NOTE 18  LEVERANDØRGJELD OG ANDRE BETALINGSFORPLIKTELSER

NOTE 19  AVSETNINGER

Leverandørgjeld	 	34 669		 	19 973	
Skyldig	offentlige	avgifter	 	11 643		 	10 313	
Skyldige	feriepenger	 	11 039		 	12 219	
Andre	kortsiktige	forpliktelser	 	3 094		 	6 704	
Sum	 	60 445		 	49 210	 

LEVERANDØRGJELD OG ANDRE BETALINGSFORPLIKTELSER  2018  2017 

           

Periode                                                   Antall opsjoner

Fra	1	mars	2019	til	31	desember	2019	 	 	677 778	
Fra	1	mars	2020	til	31	desember	2020	 	 	677 778	
Sum	 	 	1 355 555	
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NOTE 20  OPSJONSPROGRAM (FORTS)

Ingen  opsjoner kan utøves på rapporteringsdato 

Kostnad i resultatregnskapet 

For informasjon relatert til opsjonskostnad, se Note 5 

*Aksjekursen på tildelingstidspunktet skal være en pris som tilsvarer 50% av gjennomsnittsprisen de siste 30 handelsdager før utøvelsen av opsjonene.

Endring i vesentlige regnskapsprinsipper - IFRS 9 Finansielle instrumenter
IFRS 9 Finansielle instrumenter ble vedtatt 1. januar 2018. Standarden erstatter IAS 39 Finansielle instrumenter, Innregning og måling, og adresserer 
klassifisering	og	måling	av	finansielle	instrumenter,	verdifall	på	finansielle	eiendeler	og	sikringsbokføring.	Endúr	har	implementert	standarden	pr.	1.	
januar, 2018. Hovedendringene er beskrevet nedenfor:
*		 Ny	klassifisering	og	målingstilnærming	til	finansielle	eiendeler	som	reflekterer	forretningsmodellen	der	eiendeler	styres	og	deres	
 kontantstrømskarakteristikker
*  Forventet kredittvurdering (ECL) -metode for kundefordringer og kontraktseiendeler.
Tabellen	nedenfor	viser	de	finansielle	eiendelene	i	konsernet	og	hvordan	de	er	klassifisert	i	henhold	til	IAS	39	og	IFRS	9	på	overgangstidspunktet:

Det er antatt at historisk volatilitet er en indikasjon på fremtidig volatilitet.

NOTE 21  FINANSIELLE INSTRUMENTER

Oversikt over finansielle instrumenter i balansen

2018 2017
     
 

Finansielle eiendeler       
Andre	investeringer*	 	 	 	 	6 988		 	 	
Kundefordringer	 	14		 		 33 972		 	 	 	38 435		
Kontanter	og	kontantekvivalenter	 	15		 	 	32 589		 	 	 	53 742		
        
Finansielle forpliktelser        
Finansielle leasingforpliktelser  17      -      168 
Konvertibelt	lån	 	17		 	 		 	 16 128		 	 	16 117	
Rentebærende	lån	 	17		 	 		 	 21 801		 	 	-			
Leverandørgjeld	og	andre	betalingsforpliktelser	 	18		 	 		 	 60 445		 	 	49 210	
Sum	 	 	 	66 560		 	6 988		 	98 373		 	92 177		 	65 495	

Input                                                   2018

Utestående opsjoner                                                  Antall opsjoner

Virkelig verdi på tildelingstidspunktet  NOK 0,9
Aksjepris på tildelingstidspunktet   2,27
Utøvelsespris pr opsjon*  50 %
Risikofri rente  1 %
Volatilitet  40 %

Utestående	opsjoner	1	januar	 	 	2 233 333	
Opsjoner	frafalt	ila.	året	 	 	(1 844 445)
Opsjoner	tildelt	 	 	1 000 000	
Opsjoner	utøvd	 	 	(33 333)
Utestående	opsjoner	31	desember	 	 	1 355 555

Andre investeringer Tilgjengelig for salg FVOCI - egenkapitalinvestering 
Kundefordringer og andre fordringer Utlån og fordringer Amortisert kost 
Kontanter og kontantekvivalenter Utlån og fordringer Amortisert kost 

Ny	klassifisering	IFRS	9Tidligere	klassifisering	IAS	30

*Andre investeringer består av aksjene i Endúr Energy Solutions AS  

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

Finansiell eiendel målt 
til amortisert kost

FVOCI-egenkapital-
investering

Andre	finansielle	
forpliktelser

Utlån og 
fordringer

Andre	finansielle	
forpliktelser

Note
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NOTE 22 KONSERNSELSKAPER

Endúr	Invest	AS	 	 Endúr	ASA	 	5160	Laksevåg		 	606		 100	%	 	1 264		 	52 610	

Endúr	Maritime	AS	 	 Endúr	ASA	 	5160	Laksevåg		 	12 378		 100	%	 	-18 347		 	63 758	

Endúr	AAK	AS	 	 Endúr	Invest	AS	 	5160	Laksevåg		 	3 431		 100	%	 	-6 117		 	-10 134	

Endúr	Sjøsterk	AS	 	 Endúr	Invest	AS	 	5160	Laksevåg		 	440		 100	%	 	4 059		 	7 698	

Endúr	Eiendom	AS	 	 Endúr	Invest	AS	 	5160	Laksevåg		 	101		 100	%	 	606		 	12 755		

Eier Forretningskontor Aksjekapital

Eierandel 
og stem-
meandel

Årsresultat 
(Foreløpig)

Egenkapital 
31.12.2018 
(Foreløpig)KONSERNSELSKAP

NOTE 23 OPPKJØP AV DATTERSELSKAP

I juli 2018 kjøpte Endúr Invest AS 100% av aksjene i Sjøsterk AS og Sjøsterk II AS, senere omdøpt Endúr Sjøsterk AS og Endúr 
Eiendom AS. For de fem månedene i forkant av 31 desember 2018, bidro disse selskapene med inntekter på MNOK 29,5 og et 
resultat på MNOK 2,1 i konsernets resultater.

I juli 2018 kjøpte Endúr Invest AS 100% av aksjene i Sjøsterk AS og Sjøsterk II AS, senere omdøpt Endúr Sjøsterk AS og Endúr Eiendom AS. Se note 23 
for mer informasjon om oppkjøpet.

Oppkjøpsrelaterte kostnader   
Konsernet pådro seg oppkjøpsrelaterte kostnader på MNOK 0,3, hovedsakelig knyttet til juridiske tjenester.  
    
    
Identifiserbare	eiendeler	anskaffet	og	forpliktelser	overtatt   
I	 tabellen	 nedenfor	 oppsummeres	 de	 innregnede	 beløpene	 av	 anskaffede	 og	 overtatte	 eiendeler	 og	 forpliktelser	 på	
oppkjøpstidspunktet.

Måling av virkelig verdi         
Verdsettelsesteknikker	som	ble	benyttet	til	å	måle	virkelig	verdi	av	vesentlige	eiendeler	ervervet,	var	flerårig	overskuddsmetoden.	
Metoden vurderer nåverdien av netto kontantstrømmer som forventes å bli generert av kundeforholdene, ved å ekskludere 
kontantstrømmer knyttet til andre bidragsytende eiendeler. 

Goodwill som oppsto ved oppkjøpet er regnskapsført som følger.     

Vederlag

Kontantbasert	vederlag	-	Endúr	Sjøsterk	AS	 	 	30 478	
Kontantbasert	vederlag	-	Endúr	Eiendom	AS	 	 	13 000	
Selgerkreditt   -   
Totalt	vederlag	 	 	43 478		

Eiendom,	anlegg	og	utstyr	 	 	15 910	
Kundefordringer og andre fordringer   39 
Kontanter	og	kontantekvivalenter	 	 	5 997	
Utsatt skatt   -801 
Leverandørgjeld	og	andre	kortsiktige	forpliktelser	 	 	-1 618	
Sum	identifiserte	netto	eiendeler	 	 	19 527	 

Samlet	vederlag	 	 	43 478	
Virkelig	verdi	av	identifiserbare	netto	eiendeler	ervervet	 	 	(19 527)
Goodwill	 	 	23 951	
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NOTE 23 OPPKJØP AV DATTERSELSKAP (FORTS)

NOTE 24 OPERASJONELL LEASING

OPERASJONELLE LEIEAVTALER    
Operasjonell leasing omfatter primært leie av eiendom og kon-
torlokaler. I tillegg er det noe operasjonell leasing som relat-
erer seg til biler, kopimaskiner og annet mindre utstyr.

Leiereguleringer
Leiepris på eiendom er gitt med basis i Statistisk Sentralbyrås 
konsumprisindeks (KPI) før inngåelse av kontrakt. Første leie-
regulering skjer ved overtakelse av arealet, deretter ved utgan-

gen av hvert kalenderår ved at leien reguleres opp basert på 
endringen i KPI for de, på reguleringstidspunktet, siste kjente 
12 måneder.

Fornyelse
Leieforhold opphører uten oppsigelse. Leietaker har opsjon på 
fornyelse av leieforhold som skal meddeles skriftlig senest 12 
mnd før avtalens utløp.
    

19. februar 2019, ble det gjennomført en fusjon der 97% av 
aksjene i Endúr Energy Solutions AS ble fusjonert inn i Endúr 
ASA. Endúr Energy Solutions AS eier datterselskapene Endúr 
Industrier AS, Endúr PMAE AS og Endúr Services AS. 

Å ta kontroll over disse selskapene betraktes som en viktig 
milepæl i prosessen med å styrke Gruppens posisjon som 
leverandør av produkter og tjenester som er konkurranse-
dyktige innenfor nasjonale vekstmarkeder. Transaksjonen 
vil styrke gruppens eierskap, styrke gruppens industrielle 
kompetanse	 og	 gi	 robusthet	 gjennom	 tilstedeværelse	 i	 flere	
markedssegmenter	og	over	et	større	geografisk	område.

Transaksjonen	ble	gjennomført	som	en	fisjon	av	Endúr	Hold-
ing	AS,	hvor	aksjene	 i	datterselskapene	og	andre	spesifiserte	
forpliktelser i Endúr Holding AS ble innfusjonert i Endúr ASA. 
Aksjonærene i Endúr Holding AS mottok godtgjørelse i form av 
118 650 000 nye aksjer i Endúr ASA. Disse aksjene utgjør 55 % 
av aksjene i Endúr ASA.

Da aksjonærene i Endúr Holding AS samlet sett eier over 50 
% av aksjene i Endúr ASA vil virksomhetssammenslutningen 
regnskapsføres som omvendt oppkjøp etter reglene i IFRS 3. 

Dette innebærer at det er det tidligere Bergen Group-konser-
net som blir gjenstand for ny måling på transaksjonstidpunktet 
og	konsernets	fremtidige	finansielle	opplysninger	vil	utgjøre	en	
videreføring av det konsoliderte regnskapet til Endúr Energy 
Solutions. 

Regnskapsføringen av virksomhetssammenslutningen er 
pågående og er derfor ikke fullført på det tidspunkt disse regn-
skapene er godkjent for utstedelse. Noter som inneholder 
opplysninger	om	identifiserbare	eiendeler	ervervet	og	forplik-
telser antatt, presenteres derfor ikke. Vederlagets virkelig verdi 
på transaksjonstidspunktet er NOK 129 millioner som tilsvarer 
børskurs på transaksjonstidspunktet.

Dersom virksomhetssammenslutningen hadde vært gjennom-
ført 01.01.2018 ville dette gitt proforma driftsinntekter for kon-
sernet på NOK 401 millioner, og et proforma tap på NOK 77 
millioner i 2018.

For ytterligere informasjon refereres det til informasjonsmem-
orandum som ble utstedt og børsmeldt 14 desember 2018.            

Avtaler	som	forfaller	innen	ett	år	 	10 189		 	9 776	
Avtaler	som	løper	fra	ett	til	fem	år	 	19 577		 	23 223	
Avtaler	som	løper	mer	enn	fem	år	 	3 234		 	9 374	
Sum	 	33 000		 	42 373	

TOTALE LEIEFORPLIKTELSER FOR UOPPSIGELIGE OPERASJONELLE LEIEAVTALER  2018  2017      
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NOTE 26 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Den 20. februar 2019 ble markedet informert om at alle bet-
ingelser for gjennomføring av den tidligere annonserte trans-
aksjonen med Endúr Holding (eier av Endúr Fabricom AS) var 
blitt oppfylt, og at sammenslåingen mellom Bergen Group og 
Endúr Holding således var sluttført.  

I forbindelse med fusjonen ble det gjennomført en kapitalned-
settelse i Endúr ASA ved at pålydende ble redusert til NOK 0,01 
per aksje. I forbindelse med oppgjør for fusjonen med Endúr 
Holding AS ble Bergen Group ASAs aksjekapital forhøyet med 
NOK 1 186 500 ved utstedelse av 118 650 000 nye aksjer, hver 
pålydende NOK 0,01, til en tegningskurs på NOK 0,01 per aksje. 
Bytteforholdet på 79,1 aksjer i Bergen Group ASA for hver aksje 

i Endúr Holding AS innebærer en verdi på NOK 1,44 for hver 
aksje i Bergen Group ASA, på fullt utvannet basis. 

Transaksjonen ble gjennomført og sluttført i samsvar med de 
forutsetningene som lå til grunn da alle styrer i de involverte 
selskapene vedtok sammenslåingsplanen, ref. børsmelding 
sendt 15. november 2018. 

I forbindelse med gjennomført sammneslåing ble konsernets 
navn endret fra Bergen Group ASA til Endúr ASA med virkning 
fra 20. februar 2019. Selskapets ticker på Oslo Børs ble fra 21. 
februar endret fra BERGEN til ENDÚR. 

NOTE 25 NÆRSTÅENDE PARTER

Nærstående parter er de som involverer kontroll (enten di-
rekte	eller	indirekte),	felles	kontroll	eller	betydelig	innflytelse.	
Nærstående parter er i posisjon til å inngå transaksjoner med 

selskapet som ikke ville bli blitt gjort mellom ikke nærstående 
parter. Ingen vesentlige transaksjoner har blitt gjennomført 
med nærstående parter i 2018. 
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NOTE 27 ALTERNATIVE RESULTATMÅL

I	denne	årsrapporten	har	konsernet	presentert	flere	alterna-
tive resultatmål (“APMs”), som er beskrevet nedenfor: 

EBITDA
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization) er et vanlig brukt resultatmål for driftsresultat 
før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. EBITDA gir 
et uttrykk for lønnsomhet fra driften. Bergen Group mener 
at dette resultatmålet gir nyttig informasjon om konsernets 
evne	til	å	betjene	gjeld	og	finansiere	investeringer.	I	tillegg	vil	
resultatmålet være nyttig for å sammenligne lønnsomhet i drift 
med andre selskaper. Bergen Group har presentert EBITDA i 
oppstilling over nøkkeltall på side 3 i årsrapporten, og i note 4 
vedrørende segmentinformasjon.   

EBITDA-MARGIN
EBITDA-margin fremkommer som EBITDA/ Driftsinntekter. 
Endúr har presentert EBITDA-margin i oppstilling over nøkkel-
tall på side 3 i årsrapporten.    

EBIT
EBIT (Earnings before interest and taxes) er et vanlig brukt re-
sultatmål for driftsresultat før renter og skatt. EBIT gir et ut-
trykk for lønnsomhet fra driften, men resultatmålet inkluderer 
også periodens avskrivninger og nedskrivninger i motsetning 
til EBITDA. Endúr har presentert EBIT i parantes ved siden av 
driftsresultat i konsolidert resultatregnskap, og i note 4 ve-
drørende segmentinformasjon.

AVKASTNING PÅ EGENKAPITALEN
Avkastning på egenkapital fremkommer som Årsresultat/
Egenkapital. Dette er et resultatmål for investeringenes evne 

til å genererer fortjeneste i konsernet. Endúr har presentert 
avkastning på egenkapital i oppstilling over nøkkeltall på side 3 
i årsrapporten.     

EGENKAPITALANDEL
Egenkapitalandel fremkommer som bokført egenkapital/ bok-
førte eiendeler. Endúr har presentert egenkapitalandel i opp-
stilling over nøkkeltall på side 3 i årsrapporten.  

ARBEIDSKAPITAL
Arbeidskapital er omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Ar-
beidskapital er et mål for konsernets betalingsevne. Endúr har 
presentert arbeidskapital i oppstilling over nøkkeltall på side 3 
i årsrapporten.     

NETTO RENTEBÆRENDE GJELD
Netto rentebærende gjeld fremkommer ved å trekke rente-
bærende eiendeler fra rentebærende gjeld. Endúr har presen-
tert netto rentebærende gjeld i oppstilling over nøkkeltall på 
side 3 i årsrapporten.    

LIKVIDITETSGRAD
Likviditetsgrad er et forholdstall mellom omløpsmidler og 
kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad er et mål som gir et uttrykk for 
konsernets betalingsevne. Endúr har presentert likviditetsgrad 
i oppstilling over nøkkeltall på side 3 i årsrapporten.  
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Annen driftsinntekt   -     44 
Driftsinntekter   -     44 
   
Lønnskostnader	 2	 	-8 657		 	-8 662	
Annen	driftskostnad	 2	 	-8 420		 	-9 230	
Driftskostnader	 	 	-17 077		 	-17 893	
   
Driftsresultat	 	 	-17 077		 	-17 848 
   
Finansinntekter 3  106   377 
Finanskostnader	 3	 	-6 649		 	-4 215	
Netto	finansposter	 	 	-6 543		 	-3 838	
   
Resultat	før	skattekostnad	 	 	-23 620		 	-21 686	
Skattekostnad 4  -792   -474 
Årsresultat	 	 	-24 412		 	-22 160		

RESULTATREGNSKAP - MORSELSKAP NOTE 2018 2017
N-GAAP N-GAAP

   

(BELØP I TNOK)



EIENDELER

Utsatt	skattefordel	 4	 	10 103		 	10 894	
Investeringer	i	datterselskap	 5	 	134 460		 	134 223	
Sum	anleggsmidler	 	 	144 562		 	145 117	
   
Andre fordringer   733   812 
Fordringer på konsernselskap 8  -     70 
Kontanter	og	kontantekvivalenter	 	 	3 892		 	11 895	
Sum	omløpsmidler	 	 	4 625		 	12 777	
   
Sum	eiendeler	 	 	149 188		 	157 894		
  
EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSE   
   
Egenkapital   
Aksjekapital	 6,	7	 	93 991		 	93 958	
Overkurs	 7	 	-				 	13 704	
Annen	innskutt	egenkapital	 7	 	-				 	20 639	
Opptjent	egenkapital	 7	 	-26 433		 	-37 385	
Sum	egenkapital	 	 	67 558		 	90 916	
   
Forpliktelser   
Gjeld	til	konsernselskaper	 8	 	56 011		 	39 581	
Konvertibelt	lån	 9	 	16 128		 	16 117	
Andre	langsiktige	forpliktelser	 	 	3 518		 	3 490	
Sum	langsiktige	forpliktelser	 	 	75 658		 	59 188	
   
Gjeld til konsernselskaper 8  -     113 
Leverandørgjeld	 	 	3 305		 	1 789	
Andre	kortsiktige	forpliktelser	 	 	2 667		 	5 888	
Sum	kortsiktige	forpliktelser	 	 	5 972		 	7 790	
   
Sum	forpliktelser	 	 	81 629		 	66 978	
   
Sum	egenkapital	og	forpliktelser	 	 	149 188		 	157 894	

BALANSE - MORSELSKAP NOTE 2018 2017      
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Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Årsresultat	 	 	-24 412		 	-22 160	
Årsresultat	 	 	-24 412		 	-22 160	
   
Justeringer for:   
Skattekostnad 4  792   474 
Opsjonskostnad	 	 	784		 	3 228	
Nedskrivninger	konserninterne	fordringer	 	 	-				 	343 254	
Reversering	av	nedskrivninger	investeringer	i	datterselskap	 	 	-				 	-343 254	
   
Endringer i:   
Kundefordringer   -     -   
Leverandørgjeld	 	 	1 515		 	-2 893	
Andre	tidsavgrensningsposter	 	 	-3 103		 	-8 898	
Netto	kontantstrøm	fra	operasjonelle	aktiviteter	 	 	-24 424		 	-30 248	
   
   
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   
Innbetalinger ved salg av andre investeringer    -   
Utbetaling ved kjøp av andre investeringer    -   
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -     -   
   
   
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Innbetaling	ved	opptak	av	ny	gjeld	 	 	 	-20 005	
Innbetaling	ved	rettet	emisjon	 	 	33		 	28 648	
Innbetalinger	som	følge	av	fusjon	 	 	 	7 524	
Endringer	i	konsernmellomværende	 	 	16 388		 	18 188	
Netto	kontantstrøm	fra	finansieringsaktiviteter		 	 	16 421		 	34 355	
   
Netto	endring	i	kontanter	og	kontantekvivalenter	 	 	-8 003		 	4 106	
Kontanter	og	kontantekvivalenter	01.01	 	 	11 895		 	7 789	
Kontanter	og	kontantekvivalenter	31.12	 	 	3 892		 	11 895 
Herav	bundne	midler	pr	31.12	 	 	3 677		 	11 378	

Endúr ASA årsrapport 2018 Endúr ASA årsrapport 2018

N-GAAP N-GAAP

(BELØP I TNOK)

KONTANTSTRØMOPPSTILLING - MORSELSKAP       NOTE 2018 2017
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapslov-
en og God regnskapsskikk som gjelder pr. 31.12.2018 
og består av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm-
analyse og noter. 

Årsregnskapet er utarbeidet basert på de grunn-
leggende regnskapsprinsippene historisk kost, sam-
menlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. 
Transaksjoner blir registrert til virkelig verdi på trans-
aksjonstidspunktet. Inntekter innregnes på leverings-
tidspunktet. Kostnader innregnes i samme periode som 
inntekten de knytter seg til. Kostnader som ikke kan 
bli direkte relatert til inntekter blir kostnadsført når de 
påløper. De ulike regnskapsprinsippene kommenteres 
ytterligere under.

I henhold til god regnskapsskikk kan det være noen 
unntak fra de grunnleggende vurderinger og verdset-
tingsprinsipper. Dette vil være kommentert i de ulike 
notene til regnskapet. Betingede tap som er sannsyn-
lige 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 kostnad-
er. Under utarbeidelsen av årsregnskapet har ledelsen 
benyttet estimater basert på beste skjønn, og forutset-
ninger som er vurdert å være realistiske basert på his-
torisk erfaring. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte 
beløp. Estimater og underliggende forutsetninger gjen-
nomgås og vurderes løpende. Endringer i regnskaps-
messige estimater innregnes i den perioden estimatene 
endres, og i alle fremtidige perioder som påvirkes.

KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD

Eiendeler	klassifiseres	som	omløpsmidler	når:
 - eiendelen er en del av enhetens tjeneste-
  kretsløp, og forventes å bli realisert eller for 
  brukt i løpet av enhetens normale 
  produksjonstid;
 - eiendelen holdes for tradingformål;
 - eiendelen forventes realisert innen 12 måned 
  er etter balansedato;
 - eiendelen er kontanter eller kontant-
  ekvivalenter, men med unntak for når det 
  foreligger restriksjoner for bytte eller bruk
   til å gjøre opp gjeld innen 12 måneder  
  etter balanse- dato.

Alle	andre	eiendeler	er	klassifisert	som	anleggsmidler.	
Gjeld	klassifiseres	som	kortsiktig	gjeld	når:

 - gjelden er en del av tjenestekretsløpet, og for 
  ventes å bli oppgjort i løpet av normal 
  produksjonstid;
 - gjelden holdes for tradingformål;
 - det er avtalt oppgjør innen 12 måneder etter  
  balansedato;
 - enheten ikke har en ubetinget rett til å ut  
  sette oppgjør av gjelden til minst 12 måneder  
  etter balansedato.

All	annen	gjeld	klassifiseres	som	langsiktig.	

TRANSAKSJONER I UTENLANDSK VALUTA FUNKSJONELL 
VALUTA OG PRESENTASJONSVALUTA

Poster i årsregnskapet måles i den valutaen som be-
nyttes i det som anses som den primære økonomien 
selskapet opererer i (‘funksjonell valuta’). Selskapets 
funksjonelle valuta er NOK, og dette er også selskapets 
presentasjonsvaluta.

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til funks-
jonell valuta ved bruk av omregningskursen på trans-
aksjonsdagen. Balanseposter omregnes til sluttkurs på 
balansedagen.

KONTANTSTRØMANALYSE

Kontantstrømanalysen er satt opp etter den indirekte 
metoden. Kontanter og kontantekvivalenter inkluderer 
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide 
investeringer som kan omsettes i kontanter innen tre 
måneder eller tidligere.

INNTEKTER

Inntekter fra tjenester innregnes i resultatregnskapet i 
takt med fullføringsgraden av leveransen på balanseda-
toen. Fullføringsgraden måles på bakgrunn av arbeidet 
som er utført.

DATTERSELSKAP

I morselskapet vurderes datterselskap etter kostme-
toden.	Investeringen	vurderes	til	anskaffelseskost	med	
mindre nedskrivning anses nødvendig. Utbytte og andre 
utdelinger inntektsføres i samme år som beslutning om 
utbytte er fore- tatt i årsregnskapet til datterselskapet. 
Overstiger mottatt utbytte og andre utdelinger andel av 
tilbakeholdt resultat i eierperioden, regnskapsføres den 

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
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overskytende del som til- bakebetaling av investert kap-
ital og føres som reduksjon av investeringen i balansen.

VERDIFALL PÅ EIENDELER

Hvis det er indikasjoner på at bokført verdi av en lang-
siktig eiendel er høyere enn virkelig verdi, vil en ned-
skrivingstest utføres. Testen utføres 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 leng-
er er til stede. Nedskriving av goodwill vil aldri bli re-
versert.

RESULTATSKATT

Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring 
i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på 
bakgrunn av alle skattepliktige midlertidige forskjeller. 
Utsatt skattefordel regnskapsføres når det er sannsyn-
lig at selskapet vil ha tilstrekkelig skattepliktig inntekt til 
å kunne utnytte skatt- efordelen. Utsatt skatt og utsatt 
skattefordel regnskapsføres uavhengig av når forskjel-
lene vil reverseres og regnskapsføres i utgangspunktet 
til nominell verdi. Utsatt skatt/skattefordel måles på 
bakgrunn av forventet fremtidig skattesats. Både betal-
bar- og utsatt skatt regnskapsføres rett mot egen- kapi-
talen i den grad de relaterer seg til poster regnskapsført 
rett mot egenkapitalen

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balan-
sen til pålydende etter 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	uspesifisert	avsetning	
for å dekke antatt tap på krav.

LÅN

Alle lån er bokført til kostpris. Dette innebærer dagskurs 
på verdi av mottatt beløp. Kostnader i forbindelse med 
opptrekk av nye lån blir kostnadsført gjennom lånets 
løpetid.

EGENKAPITAL

Transaksjonskostnader relatert til egenkapitaltransaks-
joner,	inklusiv	skatteeffekt	av	transaksjonskostnadene,	
regnskaps- føres direkte mot egenkapitalen.

Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv 
direkte henførbare kostnader som endring i egenkapi-
tal. Egne aksjer presenteres som reduksjon av egenkap-
ital. Tap eller gevinst på transaksjoner mot egne aksjer 
blir ikke resultatført.

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Ny informasjon om konsernets posisjoner på ba-
lansedatoen er hensyntatt i regnskapet. Hendelser et-
ter balansedatoen som ikke påvirker konsernets posis-
joner	på	balansedatoen,	men	som	har	vesentlig	effekt	
for fremtidige perioder noteopplyses.
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NOTE 3 NETTO FINANSPOSTER
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For	spesifikasjon	av	lønn	til	konsernets	ledelse,	vennligst	se	note	5	i	konsernnotene.	 	 	 	 	 	

Selskapet er pliktig å ha en pensjonsordning i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger oppfyller lovkravene. 

Se note 20 i konsernregnskapet for ytterligere informasjon om aksjeopsjoner.       
            
            
      

Lønn	og	feriepenger	 	4 892		 	3 182	
Arbeidsgiveravgift  853   671 
Opsjonskostnad	 	784		 	3 228	
Pensjonskostnad  211   143 
Andre	lønnskostnader	 	1 918		 	1 437	
Sum	 	8 657		 	8 662	

Gjennomsnittlig antall ansatte 2 0

Lovpålagt revisjon 537  842 
Revisjonsrelaterte tjenester 386  266 
Skatterelaterte tjenester 53  76 
Annen rådgivning 78  119 
Sum	 1054			 	1 303		

Annen renteinntekt  16   312 
Annen	finansinntekt	 	89		 	65	
Inntekt på investering fra datterselskap  -     -   
Sum	finansinntekter	 	106		 	377	
   
Rentekostnader	fra	foretak	i	samme	konsern	 	-1 503		 	-1 849	
Annen	rentekostnad	 	-1 071		 	-1 264	
Annen	finanskostnad	 	-324		 	-1 102	
Tap	-	Salg	av	aksjer	 	-3 750		 	-			
Reversering	av	nedskrivning	av	konserninterne	fordringer	 	 	343 254	
Nedskrivning	aksjer	i	datterselskap	 	 	-343 254	
Sum	finanskostnader	 	-6 649		 	-4 215	
   
Netto	finansposter	 	-6 543		 	-3 838		

LØNNSKOSTNADER  2018  2017      

REVISJONSHONORAR   (Beløp eks. MVA)  2018  2017      

   2018  2017      

NOTE 2 LØNN, HONORARER, GODTGJØRELSER
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NOTE 4 SKATT

NOTE 5 INVESTERINGER I DATTERSELSKAP

Ordinært	resultat	før	skatt	 	-23 620		 	-21 686	
Permanente	forskjeller	 	4 534		 	109	
Endring	i	midlertidige	forskjeller	 	1		 	-4 649	
Anvendt	underskudd	til	fremføring	 	19 085		 	26 225	
Grunnlag betalbar skatt  -0   -   
Betalbar skatt 23 % (24 % i 2017)  -     -           

ÅRETS SKATTEKOSTNAD FREMKOMMER SLIK: 2018  2017

Betalbar skatt på årets resultat  -     -   
Betalbar skatt på konsernbidrag  -     -   
Endring utsatt skatt/ utsatt skattefordel  792   474 
Årets	skattekostnad		 	792		 	474	

   2018  2017      

(BELØP I TNOK)

Datterselskapenes forretningskontor er 5160 Laksevåg.

31.12.17 Innregnet i resultat 31.12.18INNREGNEDE EIENDELER VED UTSATT SKATTEFORDEL

Midlertidige	forskjeller	 	 	-8 184		 	-1		 	-8 185	
Fremførbart	rentefradrag	 	 	-38 869		 	 	-38 869	
Fremførbart	underskudd	 	 	-30 770		 	-19 085		 	-49 855 
Sum	grunnlag	knyttet	til	utsatt	skatt		 	 	-77 822		 	-19 086		 	-96 908	
Netto	utsatt	skattefordel		 	 	-17 899		 	-3 421		 	-21 320	
    
Netto	utsatt	skattefordel	-	ikke	balanseført	 	 	-7 005		 	-4 213		 	-11 217	
Netto	utsatt	skattefordel	-	balanseført	 	 	-10 894		 	792		 	-10 103	

Endúr	Invest	AS	 	 	Endúr	ASA		 		 133 950		 100	%	 	1 264		 	52 610		 	99 477	

Endúr	Maritime	AS	 	 	Endúr	ASA		 		 606		 100	%	 	-18 347		 	63 758		 	34 982	

Sum		 	 	 	 	 		 	 	 	 134 459	  

Eier Aksjekapital

Eierandel og 

stemmeandel

Årsresultat 

(Foreløpig)

Balanseført 

verdi

31.12.2018

Egenkapital 

31.12.2018 

(Foreløpig)DATTERSELSKAP
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NOTE 6 AKSJEKAPITAL OG EIERINFORMASJON

Aksjekapital     
I mai 2018 ble 33 333 ordinære aksjer utstedt som følge av 
utøvelsen av opsjoner relatert til aksjeopsjonsprogrammet 
tildelt ledende ansatte.

Per 31. desember 2018 er selskapets aksjekapital således på 
NOK 93 991 018, fordelt på 93 991 018 aksjer, hver pålydende 
NOK 1,00.

Aksjer eid av ledende personell og styremedlemmer       
Følgende tabell viser aksjer eid av ledende personell og styremedlemmer, inkludert aksjer eid av deres nærstående parter, 
pr 31.12.2018.           

AKSJONÆRER PR 31.12.2018          ANTALL AKSJER EIERANDEL

BRIAN	CHANG	HOLDINGS	 	28 918 110		 30,77	%
AS	FLYFISK	 	22 397 940		 23,83	%
EIKELAND	HOLDING	AS	 	5 823 024		 6,20	%
BERGEN	KOMM.	PENSJONSKASSE	 	1 500 000		 1,60	%
EAGLE	AS	 	1 417 000		 1,51	%
PROFOND	AS	 	1 241 111		 1,32	%
FRANK	ROBERT	SUNDE	 	1 069 716		 1,14	%
SPECTATIO	FINANS	AS	 	1 016 394		 1,08	%
BERGEN	EIENDOM	INVEST	A/S	 	1 000 000		 1,06	%
SØR-VARANGER	INVEST	AS	 	916 774		 0,98	%
NORDNET	LIVSFORSIKRING	AS	 	897 319		 0,95	%
MØVIK	INVEST	AS	 	876 487		 0,93	%
FJ	HOLDING	AS	 	833 000		 0,89	%
SOTRA	KRAN	AS	 	819 826		 0,87	%
SVEIN	ATLE	ULVESETER	 	773 701		 0,82	%
FRIELE	CAPITAL	AS	 	740 740		 0,79	%
KJELL	GUNNAR	NES	 	540 000		 0,57	%
BERNHD.	BREKKE	AS	 	494 505		 0,53	%
KANABUS	AS	 	432 265		 0,46	%
HARALD	SIG.	JACOBSEN	 	402 000		 0,43	%
SUM	ANTALL	AKSJER	20	STØRSTE	AKSJONÆRER	 	72 109 912		 76,72	%
ØVRIGE	AKSJONÆRER	 	21 881 106		 23,28	%
SUM	ANTALL	AKSJER	PR	31.12.18	 	93 991 018		 100,00	%

NAVN     TITTEL                        EIERSKAP    Antall aksjer Beholdning

Hans	Petter	Eikeland	 Styreleder	 Aksjer	eid	av	Eikeland	Holding	AS	 	5 823 024		 6,20	%
Bente Stangeland * Styremedlem    -    0,00 %
Tove	Ormevik	 Styremedlem	 	 	 	20 000		 0,02	%
Kristoffer	Nesse	Hope	 Styremedlem	 	 	 	-				 0,00	%
Jorunn Helvik Ingebrigtsen Styremedlem    -    0,00 %
Rune Skarveland ** Styremedlem    -    0,00 %
Magnus	Stangeland	*	 Styremedlem	 Aksjer	eid	av	AS	Flyfisk	 	22 397 940		 23,83	%
Nils	Ingemund	Hoff	 CEO	 Aksjer	eid	av	Eagle	AS	 	1 417 000		 1,51	%
Øyvind	Risnes	 Direktør	 	 	 	117 000		 0,12	%

Sum	aksjer	31.12.2018	eid	av	ledende	personell,	styremedlemmer	og	deres	nærstående	parter	 	29 774 964		 31,68	%  
   
*		 Flyfisk	AS	er	eiet	75%	av	Magnus	Stangeland,	og	8.33%	av	Bente	Stangeland.	 	 	
**  Rune Skarveland, valgt styremedlem fra 21. desember 2018, mottok vederlagsaksjer i forbindelse med fusjonen i februar 2019, 
 gjennom sitt eierskap i Eikestø AS, som er en betydelig aksjonær i Handeland Industri AS.    

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til styremedlemmer.    
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NOTE 7 EGENKAPITAL

Egenkapital	01.01.2018	 	 	93 958		 	13 704		 	20 639		 	-37 384		 	90 916	
Årets	resultat	 	 	 	 	 	-24 412		 	-24 412	
Kapitalforhøyelse (kontantinnskudd)   33      33 
Effekt	opsjoner	 	 	 	 	 	1 021		 	1 021	
Omklassifisering	 	 	 	-13 704		 	-20 639		 	34 343		 	-			
Netto	endringer	2018	 	 	33		 	-13 704		 	-20 639		 	10 951		 	-23 358	
     
Egenkapital	31.12.2018	 	 	93 991		 	-				 	-				 	-26 432		 	67 558	

2018

Egenkapital	01.01.2017	 	 	79 014		 	-				 	20 639		 	-18 906		 	80 746	
Årets	resultat	 	 	 	 	 	-22 160		 	-22 160	
Kapitalforhøyelse	(kontantinnskudd)	 	 	14 944		 	13 704		 	 	 	28 648	
Effekt	opsjoner	 	 	 	 	 	3 486		 	3 486	
Andre endringer      195   195 
Netto	endringer	2017	 	 	14 944		 	13 704		 	-				 	-18 479		 	10 169	
     
Egenkapital	31.12.2017	 	 	93 958		 	13 704		 	20 639		 	-37 384		 	90 916	

2017

Endúr ASA - noter Morselskap

Endúr ASA årsrapport 2018

(BELØP I TNOK)

NOTE 8  MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN, TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

FORDRINGER  2018  2017      

Langsiktige fordringer  -     -   
Kortsiktige fordringer  -     70 
Sum	 	-				 	70 
    
GJELD    
Langsiktig	gjeld	 	56 011		 	39 581	
Kortsiktig gjeld  -     113 
Sum	 	56 011		 	39 694	

Det foreligger ingen avdragsplan for nedbetaling av gjeld 
 
De interne lånene blir belastet med 3 mnd. NIBOR + 4%. 
 
  
  
  
 

>>

Aksjekapital Overkurs

Annen 
egen-

kapital

Annen 
innskutt 

egenkapital
Sum egen-

kapital

BRIAN	CHANG	HOLDINGS	 	28 918 110		 30,77	%
AS	FLYFISK	 	22 397 940		 23,83	%
EIKELAND	HOLDING	AS	 	5 823 024		 6,20	%
BERGEN	KOMM.	PENSJONSKASSE	 	1 500 000		 1,60	%
EAGLE	AS	 	1 417 000		 1,51	%
PROFOND	AS	 	1 241 111		 1,32	%
FRANK	ROBERT	SUNDE	 	1 069 716		 1,14	%
SPECTATIO	FINANS	AS	 	1 016 394		 1,08	%
BERGEN	EIENDOM	INVEST	A/S	 	1 000 000		 1,06	%
SØR-VARANGER	INVEST	AS	 	916 774		 0,98	%
NORDNET	LIVSFORSIKRING	AS	 	897 319		 0,95	%
MØVIK	INVEST	AS	 	876 487		 0,93	%
FJ	HOLDING	AS	 	833 000		 0,89	%
SOTRA	KRAN	AS	 	819 826		 0,87	%
SVEIN	ATLE	ULVESETER	 	773 701		 0,82	%
FRIELE	CAPITAL	AS	 	740 740		 0,79	%
KJELL	GUNNAR	NES	 	540 000		 0,57	%
BERNHD.	BREKKE	AS	 	494 505		 0,53	%
KANABUS	AS	 	432 265		 0,46	%
HARALD	SIG.	JACOBSEN	 	402 000		 0,43	%
SUM	ANTALL	AKSJER	20	STØRSTE	AKSJONÆRER	 	72 109 912		 76,72	%
ØVRIGE	AKSJONÆRER	 	21 881 106		 23,28	%
SUM	ANTALL	AKSJER	PR	31.12.18	 	93 991 018		 100,00	%
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TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

Selskapet	er	eksponert	for	følgende	risikoer	fra	bruk	av	finansielle	instrumenter:	
-kredittrisiko 
-likviditetsrisiko
-markedsrisiko 

Kredittrisiko knyttet til fordringer mot konsernselskaper vil være avhengig av de underliggende resultatene i datterselskapene. 

Likviditetsrisiko	er	risikoen	for	at	selskapet	ikke	vil	være	i	stand	til	å	møte	sine	finansielle	forpliktelser	etter	hvert	som	de	for-
faller.	Vennligst	se	note	3	i	konsernnotene	for	flere	detaljer	om	selskapets	tilnærming	i	å	håndtere	likviditetsrisiko.	

Markedsrisiko for selskapet er relatert for valutarisiko i begrenset omfang.

Valutarisiko 
Enkelte betalinger kan avtales oppgjort i utenlandsk valuta. Den mest brukte utenlandske valutaen for selskapet er USD.

For	en	spesifikasjon	av	styrehonorar,	vennligst	se	note	5	i	konsernnotene.

NOTE 9 FINANSIELL MARKEDSRISIKO

Endúr ASA årsrapport 2018

Tabellen under viser detaljer knyttet til transaksjoner med nærstående parter:

Endúr Invest AS Renter  -     565 
Endúr Maritime AS Renter  -     939 
Sum	 		 -	 1 503   
    

Transaksjon Nærstående part Renteinntekt fra Rentekostnad til

>> NOTE 8 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN, 
TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE (FORTS)
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(BELØP I TNOK)

Se note 25 i konsernnotene

NOTE 9 FINANSIELL MARKEDSRISIKO (FORTS)

NOTE 10 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Endúr ASA årsrapport 2018 Endúr ASA årsrapport 2018

Endúr ASA - noter Morselskap

BELØP I TNOK  31.12.18 31.12.17      

Renterisiko
Selskapet garderer seg normalt ikke mot endringer i rentenivået. Selskapets innlån er basert på avtalt rente i lånenenes løpetid til 
6% rente p.a.

 EUR USD EUR USD

Bank  -      -     205 
Leverandørgjeld  -     -     -     -   
Balanse eksponering  -     -     -     205 
    
Estimert behov fremtidig salg (NOK)  -     -     -     -   
Estimert behov fremtidig kjøp (NOK)  -     -     -     -   
Brutto eksponering  -     -     -     -   
    
Valutasikring *)  -     -     -     -   
Netto eksponering  -     -     -     205  

Vesentlige valutakurser gjennom året EUR USD EUR USD

Gjennomsnittskurs gjennom året  9,60   8,13   9,33   8,26 

Spotkurs 31. desember  9,95   8,69   9,84   8,21 

2018 2017
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Endúr ASA - Ledelseerklæring 2018

Endúr ASA årsrapport 2018 Endúr ASA årsrapport 2018

Styret og CEO for Endúr ASA

Ledelseserklæring om årsregnskapet fra Endúr ASA 2018

Vi bekrefter, etter vår beste overbevisning, at konsernregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2018 er 
utarbeidet	i	samsvar	med	IFRS,	og	gir	et	rettvisende	bilde	av	konsernets	eiendeler,	forpliktelser,	finansiell	stilling	og	
det økonomiske resultatet som en helhet.

Vi bekrefter også, etter vår beste overbevisning, at styrets årsberetning gir en korrekt beskrivelse av resultat og 
stilling for selskapet, sammen med en beskrivelse av de viktigste risikoer og usikkerheter selskapet står overfor.

Bergen, 9. April 2018  

Hans Petter Eikeland
  (Styreleder)

Bente Stangeland

Kristoffer	Hope Tove Ormevik

Rune Skarveland

Jorunn IngrbrigtsenNils	Hoff
CEO
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Endúr ASA årsrapport 2018
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Endúr ASA - Revisors beretning

Endúr ASA årsrapport 2018 Endúr ASA årsrapport 2018
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Endúr ASA årsrapport 2018
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Endúr ASA - Revisors beretning

Endúr ASA årsrapport 2018 Endúr ASA årsrapport 2018



ENDÚR ASA
Postadresse: Damsgårdsveien 119, 5160 Laksevåg, Norway
Besøksadresse konsernkontor: Damsgårdsveien 229, Laksevåg
T: +47 55 54 25 00 | E: post@endur.no | W: endur.no

Ytterligere kontaktinformasjon er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. 


