NOTE 4
VIKTIGE REGNSKAPSESTIMATER
OG SKJØNNSMESSIGE
VURDERINGER
VIKTIGE REGNSKAPSESTIMATER OG ANTAKELSER/FORUTSETNINGER
Ledelsen må fastsette estimater og ta forutsetninger om fremtiden som påvirker både hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og
rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, betingede forpliktelser i balansen, samt inntekter og kostnader for regnskapsåret.
Estimater og underliggende forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende, og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive
forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. De endelige resultatene kan avvike
fra disse estimatene. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i perioden estimatene endres.
ESTIMERT VERDIFALL PÅ GOODWILL, KONSESJONER OG VARIGE DRIFTSMIDLER
Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill og konsesjoner, i tråd med regnskapsprinsipper angitt i note 2.
Gjenvinnbart beløp fra kontantstrømgenererende enheter er fastsatt ved kalkulasjoner av bruksverdi. Dette er beregninger som krever bruk
av estimater for forventede fremtidige kontantstrømmer fra den kontantgenererende enhet, samt anvendelse av egnet diskonteringsrente
for å beregne nåverdi av fremtidige kontantstrømmer. Forventninger om fremtidige kontantstrømmer vil variere over tid. Endringer i
markedsforhold og forventede kontantstrømmer kan forårsake tap ved verdifall i fremtiden. Verdien av langsiktig vekst i etterspørsel,
konkurransesituasjonen, styrken av produksjonslinken i verdikjeden, og dermed også forventningene om langsiktig profittmargin, er
også av betydning. De ulike parameterene vil kunne ha ulik betydning for verdiene av konsesjonene over tid. Endring i disse avgjørende
forutsetningene vil medføre tilhørende nedskrivninger, eller reverseringer av nedskrivinger av konsesjonsverdiene i samsvar med de
regnskapsprinsipper som ble redegjort for i note 2. Se også note 8 for en nærmere redegjørelse av tester i forbindelse med verdifall.
BIOLOGISKE EIENDELER
Ved beregning av virkelig verdi er det flere estimeringsusikkerheter. Fremtidig pris, slaktetidspunktet, slaktevekt, samt gjenværende
produksjonskost. Alle disse faktorene har påvirkning på beregning av virkelig verdi. Salgspriser for laks er svært volatile. Salgsprisen
er basert på forward-prisene og/eller den mest relevante prisinformasjon som er tilgjengelig for perioden fisken forventes å bli
slaktet. Endring i prisforutsetninger har størst effekt på estimatet for virkelig verdi. Viser til note 3 for sensitivitetsanalyse knyttet til
benyttede prisforutsetninger. Det er lagt til grunn et planlagt slaktetidspunkt basert på når fisken er 4 kg, også her er det betydelig
estimeringsusikkerhet i forhold til estimert tilvekst. Det budsjetteres en forventet produksjonskost hvor det blant annet tas hensyn til estimert
fôrpris, kostnader for behandling av lus og annen beredskap for å unngå biologiske uhell. Det vil her også være estimeringsusikkerhet
knyttet til antall lusebehandling som må gjennomføres, termperaturen i sjø og andre værforhold som påvirker tilvekst og kost. Viser til note
2 regnskapsprinsipper og note 7 for nærmere informasjon om hvordan fisken verdsettes.
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