NOTE 26
NYE REGNSKAPSSTANDARDER
a) Nye og endrede standarder implementert i 2016
Det er ikke tatt i bruk nye standarder, endringer av standardene
eller fortolkninger, som i vesentlig grad påvirker årets regnskap
for konsernet.
b) Nye standarder og fortolkninger som ennå ikke er tatt i bruk
En rekke nye standarder, endringer til standardene og
fortolkninger er pliktige for fremtidige årsregnskap. Enkelte
endringer kan også anvendes før de er pliktige. Nedenfor gis
informasjon om vesentligste vedtatte fremtidige endringer som
ikke er pliktig å anvende i regnskapet for 2016.
IFRS 9 FINANSIELLE INSTRUMENTER OG TILHØRENDE ENDRINGER I ULIKE ANDRE STANDARDENE
IFRS 9 erstatter klassifikasjons- og målemodellene i IAS 39 med
én modell som i utgangspunktet bare har to kategorier; amortisert kost og virkelig verdi.
Klassifisering av utlån vil avhenge av enhetens forretningsmodell
for styring av sine finansielle eiendeler og karakteristikken av
kontantstrømmene til de finansielle eiendelene.
Et gjeldsinstrument måles til amortisert kost hvis:
a) forretningsmodellen er å eie den finansielle eiendelen for å
motta de kontraktsfestede kontantstrømmene, og
b) instrumentets kontraktsmessige kontantstrømmer utelukkende
representerer betaling av hovedstol og renter.
Alle andre gjelds- og egenkapitalinstrumenter, herunder
investeringer i komplekse instrumenter, må regnskapsføres til
virkelig verdi over resultatet. Det er et unntak for investeringer i
egenkapitalinstrumenter som ikke er holdt for handel. For slike
investeringer skal verdiendringene tas over utvidet resultat, uten
påfølgende resirkulering til resultatet. For finansielle forpliktelser som enheten har valgt å måle til virkelig verdi, må delen av
verdiendringen som skyldes endring i egen kredittrisiko innregnes
i utvidet resultat, og ikke i resultatet.
De nye reglene for sikringsbokføring innebærer at regnskapsføring av sikring bedre reflekterer alminnelig praksis for
risikostyring i foretakene. Som en generell regel, vil det være
lettere å anvende sikringsbokføring fremover. Den nye standarden
introduserer også utvidede informasjonskrav og endringer i regler
for presentasjon av sikring.
IFRS 15 INNTEKTER FRA KUNDEKONTRAKTER
IASB har utstedt en ny standard for inntektsføring. Denne vil
erstatte IAS 18, som blant annet gjelder salg av varer og tjenester,
og IAS 11, som gjelder anleggskontrakter.
Den nye standarden er basert på prinsippet om at inntektsføring
skjer når kontroll over en vare eller en tjeneste overføres til en
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kunde - så prinsippet om kontroll erstatter det eksisterende
prinsippet om overføring av risiko og avkastning.
En ny fem-trinns prosess må anvendes før inntekter kan
innregnes:
• Identifisere kundekontrakten(e)
• Identifisere alle separate leveringsforpliktelser
• Bestemme kontraktens transaksjonspris
• Allokere transaksjonsprisen til hver av de separate leveringsforpliktelsene, og
• Innregne inntekter etterhvert som hver leveringsforpliktelse
er oppfylt.
Viktige endringer fra dagens praksis er:
• Varer og/eller tjenester som selges sammen, men som også
kan selges adskilt, må innregnes hver for seg. Eventuelle
rabatter må da som regel allokeres til det enkelte element.
• Inntekter kan bli innregnet tidligere enn etter gjeldende standarder hvis vederlaget varierer (som for insentiver, rabatter,
suksesshonorarer, royalties, suksess for et utfall etc.) minimumsbeløp skal innregnes dersom det ikke er betydelig
risiko for annullering av avtalen.
• Punktet der inntektene innregnes kan forskyve seg: noen
inntekter som i dag innregnes på slutten av en kontrakt, kan
måtte innregnes over kontraktenes løpetid, og vice versa.
• Det er nye konkrete regler om lisenser, garantier, ikkerefunderbare forskuddsbetalinger, og kommisjonssalg, for å
nevne noe.
• Som med alle nye standarder, er det også økte notekrav.
Disse endringene i regnskapsprinsipper kan påvirke foretakets
forretningspraksis angående systemer, prosesser og kontroller,
kompensasjon og bonusplaner, kontrakter, skatteplanlegging og
kommunikasjon mot investor.
Foretaket vil kunne velge mellom full retrospektiv anvendelse,
eller prospektiv anvendelse med tilleggsopplysninger.
Standarden trer i kraft for regnskapsåret 2018, men tidliganvendelse er tillatt.
Den nye inntektsstandarden vil ikke ha noen vesentlig effekt for
konsernet basert på dagens inntektsstrøm.
Inntektsstrømmen som selskapet har er salg av slaktet laks
pakket i eske og sendt kunden. Hovedsakelig selges det fersk fisk,
men også noe er filetert eller frosset. Konsernet har også salg av
rogn, smolt og ensilasje som utgjør rundt 1% av total omsetning.
Konsernet kan videre tilby å slakte for andre oppdrettsselskaper
når det er ledig kapasitet. Alle typer inntektsstrømmer konsernet
har blir innregnet på leveransetidspunktet. Det gjelder også oppfyllelse av fysiske leveransekontrakter.

IFRS 16 LEIEAVTALER
IFRS 16 (utstedt januar 2016) omhandler regnskapsføring av
leasing. Denne vil erstatte IAS 17 Leieavtaler (og relaterte
fortolkninger). IAS 17 har i hovedsak hatt to modeller for innregning av leasingavtaler- én for operasjonelle leieavtaler og én for
finansielle. Leietaker har kun vært pålagt å balanseføre leasede
eiendeler klassifisert som finansiell leasing. I IFRS 16 skal man
ikke lenger ha dette som hovedregel. Det blir i hovedsak én modell
for innregning, hvilket impliserer at leietaker skal innregne de
fleste leasede eiendeler, med enkelte unntak. Dette vil ha en effekt
for konsernet, ettersom det per 31. desember 2016 er flere aktive
operasjonelle leasingkontrakter, se note 11 for mer informasjon.
Standarden skal tre i kraft for regnskapsperioder som begynner
på eller etter 1. januar 2019, men tidligere implementering er
tillatt dersom man har tatt i bruk IFRS 15. Konsernet kommer til å
gjennomføre en modifisert retrospektiv anvendelse ved implementering av IFRS 16 for regnskapsåret 2019.
NOTEOPPLYSNINGSPROSJEKTET (DISCLOSURE INITIATIVE) ENDRINGER I IAS 7
Fremover vil konsernet måtte forklare endringer i sine forpliktelser på grunn av finansieringsaktiviteter. Dette inkluderer
endringer som følge av kontantstrømmer (f.eks. trekk og
nedbetaling av lån), og endringer uten kontantstrømeffekt som
for eksempel oppkjøp, salg, kalkulatorisk rente og urealiserte
valutaforskjeller.
Endringer i finansielle eiendeler skal inngå i noteinformasjonen
dersom kontantstrømmene var, eller vil bli, inkludert i kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter. Dette kan for eksempel være
tilfelle for eiendeler som sikrer finansieringsforpliktelser.
Foretak kan inkludere andre endringer i denne informasjonen,
for eksempel ved å vise en avstemming av netto gjeld. I så fall
må endringene i de andre elementene presenteres atskilt fra
endringer i gjeld som følge av finansieringsaktiviteter.
Opplysningene kan presenteres som en tabell som avstemmer
inngående og utgående balanse, men et bestemt format er ikke
påkrevd.
Det er ingen andre standarder eller fortolkninger som ikke er trådt
i kraft som forventes å gi en vesentlig påvirkning på konsernets
regnskap.
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