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Finanskrisen den siste tiden har bidratt til 
ytterligere fokus på finansmarkedene, 
finansielle instrumenter og finansiell 
risiko. I tider med stor finansiell uro blir 
det ekstra viktig med gode og relevante 
opplysninger knyttet til finansielle instru-
menter. 

Vår gjennomgang avdekket flere viktige 
forbedringsområder. Det er spesielt fire 
forhold vi vil fremheve: 

Det må gis bedre informasjon om •	
hvordan finansielle instrumenters vir-
kelige verdi er fastsatt
Det må gis mer og bedre kvalitativ •	
informasjon om hvordan foretaket 
styrer risiko
Sensitivitetsberegninger må samsvare •	
bedre med formålet og definisjonene i 
IFRS 7
Det må gis en mer samlet og oversikt-•	
lig fremstilling av de ulike instrumen-
tenes kategorisering og hvordan de 
påvirker foretakenes finansielle stilling 
og resultat

Kort om IFRS 7
Formålet med IFRS 7 er å gi opplysninger 
i finansregnskapet som setter brukerne i 
stand til å vurdere:
- betydningen av finansielle instrumen-

ter for foretakets finansielle stilling og 
inntjening

- arten og omfanget av risiko som opp-
står av finansielle instrumenter og som 
foretaket utsettes for i løpet av perio-
den og på rapporteringstidspunktet og 
hvordan foretaket håndterer slik risiko.

For å oppfylle dette formålet krever IFRS 
syv opplysninger om hvordan de ulike 
finansielle instrumenter er behandlet i 
regnskapet, herunder hvilke måleregler 
som er anvendt, informasjon om instru-
mentenes virkelige verdi, hvordan endring 
i kredittrisiko påvirker virkelig verdi for 
lån, fordringer og gjeld som er øremerket 
til virkelig verdi over resultatet samt infor-
masjon om hvordan sikring påvirker regn-
skapet.

Når det gjelder arten og omfanget av 
risiko, skal det blant annet gis kvalitative 
beskrivelser om risikoeksponering og hvor-
dan foretaket håndterer denne risikoen. 
Videre skal det gis kvantitative opplysnin-
ger om kredittrisiko, likviditetsrisiko og 
markedsrisiko.

Betydningen av finansielle 
instrumenter for foretakets 
finansielle stilling og inntjening
Opplysningskravene knyttet til foretakets 
finansielle stilling og inntjening er delt i 
tre deler:

Opplysninger vedrørende balansen•	
Opplysninger vedrørende resultatregn-•	
skap og egenkapital

Opplysninger vedrørende andre for-•	
hold

Opplysninger vedrørende 
balansen
Klassifisering av de finansielle instrumen-
ter er bestemmende for måling og resultat-
føring. Det er derfor viktig for regnskaps-
bruker å få en oversikt over omfanget av 
finansielle instrumenter klassifisert i de 
ulike kategoriene. 

Dette er løst ved at IFRS 7.8 krever at det 
skal gis opplysninger om den balanseførte 
verdien for hver kategori av finansielle 
instrumenter slik disse er definert i IAS 
39:

Finansielle eiendeler til virkelig verdi •	
over resultatet
Investeringer som holdes til forfall•	
Utlån og fordringer•	
Finansielle eiendeler tilgjengelig for •	
salg
Finansielle forpliktelser til virkelig •	
verdi over resultatet
Finansielle forpliktelser målt til amor-•	
tisert kost

Det er opp til det enkelte foretak å velge 
hvorvidt spesifikasjonene gis direkte i 
balansen eller i notene. Vår erfaring er at 
måten foretakene har spesifisert balansen 
på ikke er sammenfallende med kategori-
ene etter IAS 39. Det er videre vår erfaring 
at flere foretak heller ikke har gitt fullsten-
dig informasjon om den balanseførte ver-
dien for hver kategori, i noter. Ofte gis slik 
informasjon spredt over flere noter og det 
er ikke tydelig hvilke kategorier de bok-
førte verdier som oppgis i noter, tilhører. 
Etter vår mening gir det best informasjon 
om foretaket samler alle finansielle instru-
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Opplysninger vedrørende resul-
tatregnskap og egenkapital
Ifølge IFRS 7.20 skal det blant annet gis 
følgende opplysninger vedrørende resultat-
regnskapet:

netto gevinster eller tap for hver av •	
kategoriene finansielle instrumenter
samlede renteinntekter og rentekostna-•	
der
provisjonsinntekter og -kostnader•	

Det er, også for resultatregnskapet, opp til 
det enkelte foretak om informasjonen gis 
direkte i resultatet eller i noter. Vårt gene-
relle inntrykk er at IFRS-rapporterende 
foretak har et forbedringspotensial med 
hensyn til å oppfylle kravene til spesifika-
sjoner. Mange foretak viser ikke netto 
gevinster eller tap for hver av kategoriene i 
IAS 39, verken i resultatoppstillingen eller 
i note til regnskapet. Eksemplene som 
følger viser hvordan Deutsche Telekom 
oppfyller kravene i noter til regnskapet.

Regnskapsprinsipper
Gjennom regnskapsprinsippene beskriver 
foretakene hvordan de finansielle instru-

7 Finance costs.

millions of € 2007 2006 2005

Interest income 261 297 398

Interest expense (2,775) (2,837) (2,799)

 (2,514) (2,540) (2,401)

Of which: from financial 
instruments relating to categories 
in accordance with IAS 39:

 Loans and receivables 152 202 220

 Held-to-maturity  investments 9 14 3

 Available-for-sale financial assets 31 27 36

  Financial liabilities 
measured at amortized cost * (2,612) (2,636) (2,510)

*  Interest expense calculated according to the effective interest method and adjusted for accrued 
interest from derivatives that were used as hedging instruments against interest-rate-based changes 
in the fair values of financial liabilities measured at amortized cost in the reporting period for hedge 
accounting in accordance with IAS 39 (2007: interest expense of EUR 42 million; 2006: interest 
income of EUR 29 million, interest expense of EUR 13 million).

The year-on-year decrease in finance costs was primarily due to a slight 
reduction in average net debt.

Accrued interest payments from derivatives (interest rate swaps) that were 
designated as hedging instruments in a fair value hedge in accordance 
with IAS 39 are netted per swap contract and recognized as interest income 
or interest expense depending on the net amount. Finance costs are 
assigned to the categories on the basis of the hedged item; only financial 
liabilities were hedged in the reporting period.

8 Share of profit/loss of  associates and joint
 ventures accounted for using the equity method.

millions of € 2007 2006 2005

Share of profit (loss) of  joint ventures 24 (89) (1)

Share of profit of  associates 30 113 215

 54 24 214

The share of profit/loss of  associates and  joint ventures accounted for 
using the equity method increased year-on-year. While the share of profit/
loss of  joint ventures improved, the share of profit/loss of  associates 
has decreased due to the full consolidation of PTC since November 2006.

9 Other financial income/expense.

millions of € 2007 2006 2005

Income from  investments 25 6 32

Gain (loss) from financial instruments (3) 136 1,090

Interest component from measurement 
of provisions and liabilities (396) (309) (338)

 (374) (167) 784

All income components including interest income and expense from financial 
instruments classified as held for trading in accordance with IAS 39 are 
reported under other financial income/expense.
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2.3 Regnskapsprinsipper
Ifølge IFRS 7.21 og IAS 1.108 skal det gis opplysninger om viktige regnskapsprinsipper. 

Vårt inntrykk er at omfang og detaljeringsgrad i beskrivelsen av regnskapsprinsipper 
knyttet til finansielle instrumenter varierer fra foretak til foretak, dog slik at variasjonen 
ikke nødvendigvis er proporsjonal med betydningen av finansielle instrumenter for 
foretaket. 

En generell betraktning er at flere foretak har en begrepsbruk som ikke er i overens-
stemmelse med IFRS. I enkelte regnskap kan det se ut til at prinsipper fra tidligere 
NGAAP-regnskaper ikke er helt oppdatert.
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NOTE 27
Virkelig verdi finansielle instrumenter

Virkelig verdi sammenstilt med bokført verdi i balansen

NOK millioner Noter

Balanseført
verdi 
2007

Virkelig
verdi
 2007

Balanseført
verdi 
2006

Virkelig
verdi 
2006 

value 
Finansielle eiendeler tilgjengelig-for-salg
Egenkapitalinstrumenter tilgjengelig-for-salg 13,14  4.778  4.778  582  582 

Utlån og fordringer
Langsiktige lån og fordringer 14  461  461  497  497 
Kundefordringer og andre fordringer 16  10.416  10.416  8.418  8.418 
Kontanter og kontantekvivalenter 18  2.325  2.325  1.003  1.003 

Finansielle forpliktelser målt til amortisert kost
Usikret obligasjonslån 1) 23  (2.685)  (2.726)  (3.091)  (3.028)
Usikrede langsiktige rentebærende forpliktelser 23  (6.503)  (6.503)  (1.634)  (1.634)
Finansiell leasingforpliktelse 23  (17)  (17)  (7)  (7)
Andre langsiktige forpliktelser  (107)  (107)  (86)  (86)
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser 24  (7.915)  (7.915)  (5.745)  (5.745)
Kortsiktige rentebærende forpliktelser 25  (2.044)  (2.044)  (1.621)  (1.621)

Derivater målt til virkelig verdi over resultatet holdt for omsetning
Valutaterminkontrakter 26
   Eiendeler 17  75  75  27  27 
   Forpliktelser  (37)  (37)  (26)  (26)
Rentederivatkontrakter
   Eiendeler  -  -  -  - 
   Forpliktelser  (44)  (44)  -  - 
Råvarederivater og innebygde derivater 26
   Eiendeler 17  40  40  280  280 
   Forpliktelser  (230)  (230)  (149)  (149)

Derivater klassi�sert som sikringsinstrument
Rentebytteavtale klassi�sert som sikringsinstrument 26
   Eiendeler  12  12  -  - 
   Forpliktelser  -  -  (16)  (16)
Sum  (1.483)  (1.523)  (1.568)  (1.505)

Ikke resultatført gevinst/(tap)  (40)  63 

1) Gjeld til fastrente.

Prinsipper for beregning av virkelig verdi
Nedenstående oppsummerer metoder og forutsetninger benyttet ved beregning av virkelig verdi for �nansielle instrumenter.  
     

       

    
       

2.2 Opplysninger vedrørende resultatregnskap og egenkapital
Ifølge IFRS 7.20 skal det blant annet gis følgende opplysninger vedrørende resultat-
regnskapet:

- netto gevinster eller tap for hver av kategoriene finansielle instrumenter

- samlede renteinntekter og rentekostnader

- provisjonsinntekter og -kostnader

Det er, også for resultatregnskapet, opp til det enkelte foretak om informasjonen gis 
direkte i resultatet eller i noter. Vårt generelle inntrykk er at IFRS-rapporterende foretak 
har et forbedringspotensial med hensyn på å oppfylle kravene til spesifikasjoner. Mange 
foretak viser ikke netto gevinster eller tap for hver av kategoriene i IAS 39, verken i 
resultat oppstillingen eller i note til regnskapet. Eksemplene som følger viser hvordan 
Deutsche Telekom oppfyller kravene i noter til regnskapet.
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menter måles i regnskapet, noe som er 
avgjørende for å forstå hvordan de påvirker 
finansiell stilling og inntjening.

Ifølge IFRS 7.21 og IAS 1.108 skal det gis 
opplysninger om viktige regnskapsprinsip-
per. 

Vårt inntrykk er at omfang og detalje-
ringsgrad i beskrivelsen av regnskapsprin-
sipper knyttet til finansielle instrumenter 
varierer fra foretak til foretak, dog slik at 
variasjonen ikke nødvendigvis er propor-
sjonal med betydningen av finansielle 
instrumenter for foretaket. 

En generell betraktning er at flere foretak 
har en begrepsbruk som ikke er i overens-
stemmelse med IFRS. I enkelte regnskap 
kan det se ut til at prinsipper fra tidligere 
NGAAP-regnskaper ikke er helt oppda-
terte.

Opplysninger om finansielle 
eiendeler eller forpliktelser til 
virkelig verdi over resultatet
For kategoriene lån og fordringer samt 
finansielle forpliktelser som er øremerket 
til virkelig verdi over resultatet, er det 
blant annet krav om å vise verdiendringen 
som er henførbar til endringer i kredittri-
siko i løpet av perioden og kumulativt.

Vi har sett få industri- og handelsforetak 
som har øremerket lån og fordringer eller 
finansielle forpliktelser til virkelig verdi 
over resultatet. Hafslund har imidlertid 
anvendt kategorien på egne finansielle 
forpliktelser; både på kortsiktige og lang-
siktige lån. Selskapet har i den forbindelse 
gitt opplysninger om effekten endringer i 
kredittspreader har på virkelig verdi.

Opplysninger om virkelig verdi
I mange tilfeller kan det være stor usikker-
het med hensyn til hva som er den virke-
lige verdi av et finansielt instrument. Dette 
gjelder spesielt i tider med dårlig likviditet 
i markedet slik som vi har hatt under 
finanskrisen nå i høst. Måling av virkelig 
verdi har vært et mye debattert tema den 
senere tiden. CESR, en organisasjon hvor 
medlemmene består av nasjonale regn-
skapstilsyn og regulatorer for verdipapir-
markedene, har avgitt en uttalelse om 
måling av virkelig verdi for finansielle 
instrumenter i illikvide markeder og tilhø-
rende noteopplysninger. IASB har utgitt et 
høringsutkast til endringer i IFRS 7 hvor 
det foreslås å kreve ytterligere informasjon 
om fastsettelsen av virkelig verdi. Videre 
har IASB nedsatt et Expert Advisory Panel 

menter med tilhørende bokførte verdier spesifisert pr. kategori i én tabell, slik Yara har 
gjort i noten som følger. 
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som har diskutert måling av finansielle 
instrumenter i markeder som ikke lenger er 
aktive samt tilhørende noteopplysninger. 
Panelet har utgitt en rapport som oppsum-
merer viktige forhold fra diskusjonene. 

Ifølge IFRS 7.25 skal det opplyses om 
virkelig verdi for hver klasse finansielle 
eiendeler og forpliktelser. Det følger av 
IFRS 7.27 at foretaket skal opplyse om 
hvilke metoder og, når det benyttes en 
verdsettingsmetode, hvilke forutsetninger 
som er anvendt ved beregningen av virkelig 
verdi. 

I mange tilfeller gis det kvalitative beskri-
velser av hvilke metoder som er anvendt i 
beregningen av virkelig verdi. Det er imid-
lertid mer sjelden å observere kvantifisering 
av forutsetninger. Følgende eksempel, hvor 
det opplyses om kredittspreader som er 
benyttet i beregningen av gjeldsposters 
virkelige verdi, er hentet fra regnskapet til 
Hafslund.

av klasser er sammenfallende med kategori. Som eksempel på dette viser vi til noten 
fra Yara gjengitt ovenfor under avsnittet om opplysninger vedrørende balansen.

Det følger av IFRS 7.27 at foretaket skal opplyse om hvilke metoder og, når det benyttes 
en verdsettingsmetode, hvilke forutsetninger som er anvendt ved beregningen av 
virkelig verdi.

I mange tilfeller gis det kvalitative beskrivelser av hvilke metoder som er anvendt i 
beregningen av virkelig verdi. Det er imidlertid mer sjelden å observere kvantifisering av 
forutsetninger. Det samme gjelder sensitivitetsanalyser for vesentlige parametre som 
benyttes i verdsettelsene. Følgende eksempel, hvor det opplyses om kredittspreader 
som er benyttet i beregningen av gjeldsposters virkelige verdi, er hentet fra regnskapet 
til Hafslund.

Følgende kredittspreader er benyttet:

Løpetid (år)                              Kredittspread (basispunkter)
 2007-12-31 2006-12-31

0,25 17 3
0,5 18 4
1 21 6
2 28 10
3 35 14
4 39 18
5 42 22
6 46 26
7 50 30
8 54 33
9 57 37
10 60 40

2.6 Sikringsbokføring
IFRS 7.22 krever at det gis en beskrivelse av hver type sikring, de finansielle instru-
menter som inngår i sikringsrelasjonen samt deres virkelige verdi og arten av risiko som 
sikres. Utdragene som følger viser hvordan Orkla har gitt disse opplysningene. Beskri-
velsen av sikringene er delt i kontantstrømsikring, sikring av nettoinvestering og sikring 
av virkelig verdi. For hver av disse sikringstypene som er definert i IAS 39, er arten 
av risiko nærmere beskrevet sammen med beskrivelsen av hvilke instrumenter som 
anvendes, eksempelvis bruk av renteswapper til sikring av fremtidige rentebetalinger på 
gjelds instrumenter.
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IFRS 7.27 krever videre at det opplyses om 
hvorvidt virkelige verdier blir beregnet 
direkte, fullt ut eller delvis, ved en henvis-
ning til kvoterte kurser i et aktivt marked 
eller om de blir estimert ved hjelp av verd-
settelsesmetoder. Der hvor verdsettelsesme-
toder anvendes, skal det opplyses om hvor-
vidt de virkelige verdier som innregnes i 
balansen eller vises i note, er beregnet fullt 
ut eller delvis basert på forutsetninger som 
ikke støttes av priser fra observerbare mar-
kedstransaksjoner. Den beløpsmessige 
endringen i virkelig verdi som innregnes i 
resultatet i løpet av perioden, skal opplyses 
for instrumenter hvis verdi er beregnet 
basert på forutsetninger som ikke støttes av 
priser fra observerbare markedsdata. Der-
som en endring av en eller flere av disse 
forutsetningene til alternative forutsetnin-
ger innenfor et rimelig mulighetsområde 
vesentlig endrer virkelig verdi som innreg-
nes i finansregnskapet, skal foretaket opp-

lyse om dette samt om virkningene av disse 
endringene. 

Informasjon som beskrevet i avsnittet 
ovenfor er viktig for å forstå omfanget av 
usikkerhet knyttet til verdsettelsen. Vår 
gjennomgang av årsregnskap for norske 
børsnoterte foretak for 2007 har vist at slik 
informasjon ikke gis i særlig grad. CESR 
mener at opplysninger om hvordan virkelig 
verdi fordeler seg beløpsmessig i et verdset-
telseshierarki, er en god måte å tilfredsstille 
noen av informasjonskravene nevnt tidli-
gere. IASB har imøtekommet dette inn-
spillet fra CESR og inntatt krav om verd-
settelseshierarki i høringsutkast til endrin-
ger i IFRS 7. Med basis i den dårligere 
likviditeten vi har sett i finansmarkedene i 
høst og den påfølgende utfordringen det 
vil være å måle virkelig verdi av en del 
finansielle instrumenter, vil vi forvente å 
finne mer omfattende informasjon om 
fastsettelsen av virkelig verdi i notene til 
norske foretak i årsrapporten for 2008.

Nivå 1 omfatter virkelig verdi målt direkte 
med referanse til kvoterte priser i aktive 
markeder. Nivå 2 omfatter virkelig verdi 
målt ved hjelp av verdsettelsesmetoder 
hvor vesentlig modellinput er basert på 
observerbare markedsdata. Nivå 3 omfatter 
virkelig verdi målt ved bruk av verdsettel-
sesmetoder hvor en vesentlig del av input 
ikke støttes av observerbare markedsdata. I 
IASBs høringsutkast til endringer kreves 
mer detaljert informasjon om verdiene 
fastsatt på nivå 3.

Etter IFRS 7.29 kreves ikke noteopplys-
ninger om virkelig verdi når den balanse-
førte verdien er en rimelig tilnærming til 
virkelig verdi. Mange av foretakene har 
inkludert informasjon om virkelig verdi i 

tilknytning til den note hvor det enkelte 
instrument for øvrig er behandlet, eksem-
pelvis inkludert virkelig verdi av fastrente-
gjeld i gjeldsnoten.

Vi er imidlertid av den oppfatningen at det 
gir bedre informasjon å samle alle finansi-
elle instrumenter i en tabell som viser både 
balanseførte verdier og virkelige verdier. 
Tabellen gir en god oversikt over bruken av 
og størrelsen på virkelige verdier for de 
finansielle instrumentene. En slik tabell vil 
også enkelt oppfylle kravet om å spesifisere 
balanseførte verdier pr. kategori, jf. disku-
sjonen tidligere i artikkelen. Dette fordrer 
at foretakets definisjon av klasser er sam-
menfallende med kategori. Som eksempel 
på dette viser vi til noten fra Yara gjengitt 
tidligere under avsnittet om opplysninger 
vedrørende balansen. 

Sikringsbokføring
IFRS 7.22 krever at det gis en beskrivelse 
av hver type sikring, de finansielle instru-
menter som inngår i sikringsrelasjonen 
samt deres virkelige verdi og arten av risiko 
som sikres. Utdragene som følger på neste 
side viser hvordan Orkla har gitt disse opp-
lysningene. Beskrivelsen av sikringene er 
delt i kontantstrømsikring, sikring av net-
toinvestering og sikring av virkelig verdi. 
For hver av disse sikringstypene, som er 
definert i IAS 39, er arten av risiko nær-
mere beskrevet sammen med beskrivelsen 
av hvilke instrumenter som anvendes, 
eksempelvis bruk av renteswapper til sik-
ring av fremtidige rentebetalinger på gjeld-
sinstrumenter.

Videre skal det opplyses om hvilket beløp 
som er blitt innregnet i egenkapitalen i 
løpet av perioden, samt hvilke beløp som 
er blitt ført ut av egenkapitalen og inklu-

Finansielle 
eiendeler 
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dert i resultatet i perioden. For de beløp som er ført ut av egenkapitalen, skal det vises på 
hvilken linje i resultatregnskapet eller balansen disse er innregnet.

Vi har sett at enkelte foretak har vist nettobevegelsen til egenkapitalen og ikke bruttotall. 
Etter vår mening har Orkla løst dette kravet på en oversiktlig og god måte, se følgende 
tabell.

Videre krever IFRS 7 at det gis følgende opplysninger for de enkelte typer sikringer:
Virkelig verdi-sikringer; gevinster og tap på sikringsinstrument og på sikringsobjektet •	
med hensyn til den sikrede risikoen
Kontantstrømsikringer og sikring av nettoinvestering; ineffektivitet innregnet i resul-•	
tatet. Ineffektivitet innebærer at verdiendringen på sikringsinstrumentet avviker fra 
verdiendringen på sikringsobjektet, se IAS 39.88 b.

Eksemplene nedenfor viser hvordan Telenor gir slike opplysninger i tabellformat:

For kontantstrømsikringer skal det gis opplysninger om i hvilke perioder kontantstrøm-
mene forventes å finne sted og når de forventes å påvirke resultatet.

Vi finner at denne informasjonen for enkelte foretak er manglende. Noen foretak viser 
denne informasjonen integrert i teksten, mens andre anvender tabellformat. 

Utdraget nedenfor viser hvordan REC gir slik informasjon i tabellformat:

I del II av artikkelen beskrives blant annet art og omfang av risiko som oppstår av finan-
sielle instrumenter.

Videre skal det opplyses om hvilket beløp som er blitt innregnet i egenkapitalen i løpet 
av perioden samt hvilke beløp som er blitt ført ut av egenkapitalen og inkludert i resul-
tatet i perioden. For de beløp som er ført ut av egenkapitalen skal det vises på hvilken 
linje i resultatregnskapet eller balansen disse er innregnet.

Vi har sett at enkelte foretak har vist nettobevegelsen til egenkapitalen og ikke bruttotall. 
Etter vår mening har Orkla løst dette kravet på en oversiktlig og god måte, se følgende 
tabell.

Videre krever IFRS 7 at det gis følgende opplysninger for de enkelte typer sikringer:

•	 Virkelig	verdi	sikringer;	gevinster	og	tap	på	sikringsinstrument	og	på	sikringsobjektet	
med hensyn til den sikrede risiko

•	 Kontantstrømsikringer	og	sikring	av	nettoinvestering;	ineffektivitet	innregnet	i	
resultatet

Eksemplene nedenfor viser hvordan Telenor gir slike opplysninger i tabellformat:
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET
Telenor Konsern

I henhold til Telenors fi nansielle retningslinjer skal gjennomsnittlige rentebinding (durasjon) ligge innenfor et bånd på 0,5 og 2,5 år. 

Pr. 31. desember 2007 var den gjennomsnittlige rentebindingen 1,1 år (1,3 år pr. 31. desember 2006). 

Derivater utpekt som sikringsinstrumenter for kontantstrømsikring 
Den vesentligste delen av Telenors effektive kontantstrømsikringer er knyttet til renterisiko. Renterisiko for noen obligasjoner med fl ytende 

rente er blitt sikret ved å benytte rentebytteavtaler der Telenor mottar fl ytende og betaler fast rente. I tillegg har Telenor sikret noen mindre 

forventede utbetalinger i utenlandsk valuta ved å inngå valutaterminkontrakter, samt sikret noen fremtidige kjøp av elektrisitet ved hjelp av 

kraftkontrakter. 

Tabellen under viser den effektive og den ineffektive delen av Telenors kontantstrømsikringer. 

Kontantstrømsikringer 
BELØP I MILLIONER KRONER 2007 2006

Kontantstrømsikring reserve i egenkapital ved årets begynnelse (1)  37

Endringer i virkelig verdi på derivater (6) (2)

Sikringsineffektiv del innregnet i resultatet - -

Beløp fjernet i perioden fra egenkapitalen til
Resultatføringer (fi nanskostnader) - (1)

Balanseføringer (varige driftsmidler)  2 (35)

Kontantstrømsikring reserve i egenkapital ved årets slutt (5) (1)

Derivater utpekt som sikringsinstrumenter for virkelig verdi-sikring 
Telenor anvender to sikringsstrategier som kvalifi serer for sikringsbokføring av virkelig verdi. Den første er å utstede en fastrenteobligasjon i 

den valuta det skal skaffes fi nansiering, for så å verdisikre denne obligasjonen med en rentebytteavtale hvor Telenor mottar fast og betaler 

fl ytende rente. 

Den andre sikringsstrategien er å sikre en fastrenteobligasjon som er utstedt i en annen valuta enn lokal valuta med en rente- og 

valutabytteavtale der Telenor mottar fast rente i utenlandsk valuta og betaler fl ytende rente i lokal valuta. 

Tabellen under viser den effektive og den ineffektive delen av Telenors virkelig verdi-sikringer. 

Virkelig verdi-sikringer
BELØP I MILLIONER KRONER 2007 2006

Netto gevinst/(tap) i resultatregnskapet på sikringsobjekter  115 (1 013)

Netto gevinst/(tap) i resultatregnskapet på sikringsinstrumenter (92) 1 009

Sikringsineffektivitet 23 (4)

Effekt av opphør av sikringsforhold – objektet ført til amortisert kost  2 -

Rentebytteavtaler brukes også med jevne mellomrom for å rebalansere porteføljen i henhold til durasjonsintervallet i Telenors fi nansielle 

retningslinjer. Disse derivatene kvalifi serer ikke for sikringsbokføring. 

Sensitivitetsanalyse med hensyn på renterisiko 
Effekter knyttet til endringer av virkelig verdi
Telenor beregner sensiviteten på endringer av virkelig verdi ved å simulere et parallelt skift i rentekurven for alle relevante valutaer. For 

hver simulering vil samme skift i rentekurven bli benyttet for alle valutaer. Sensitivitetsanalysen er kun benyttet på eiendeler og gjeld som 

representerer en vesentlig rentebærende posisjon. Basert på utførte simuleringer vil effekten av en 10 prosent endring i rentekurven pr. 

31. desember 2007, representere en økning i virkelig verdi på fi nansielle instrumenter med maksimalt 268 millioner kroner (252 millioner 

kroner pr. 31. desember 2006) eller en reduksjon av virkelig verdi på fi nansielle instrumenter med maksimalt 269 millioner kroner (255 

millioner kroner pr. 31. desember 2006). 

Effekter knyttet til rentekostnad 
Endringer i rentenivået på lån med fl ytende rente, vil også ha effekt på rentekostnaden i konsernet. Sensitivitetsanalysen er utført for lån 

med fl ytende rente, og refl ekterer en endring i rentenivået med 10 prosent ved utgangen av året. Dersom alle renter for alle valutaer hadde 

svekket/styrket seg med 10 prosent for Telenor ASA og alle datterselskaper, med alle andre variabler holdt konstant, så ville rentekostnaden 

for konsernet vært 157 millioner kroner høyere/lavere pr. 31. desember 2007 (111 millioner kroner pr. 31. desember 2006).

Valutarisiko 
Telenor er eksponert overfor endringer i verdien på norske kroner relativt til andre valutaer. Den balanseførte verdien av Telenors 

nettoinvesteringer i utlandet vil variere med endringer i kronekursen. Konsernets regnskapsmessige resultat vil påvirkes av endringer 

i valutakursen, ettersom resultatene fra selskapene i utlandet regnes om til norske kroner til gjennomsnittskurs i perioden. Hvis disse 

selskapene betaler utbytte, vil det typisk skje i andre valutaer enn norske kroner. Valutarisiko knyttet til enkelte nettoinvesteringer i utlandet 

er delvis sikret ved å utstede fi nansielle instrumenter i de aktuelle valutaene der det er hensiktsmessig. Typisk vil det benyttes en kombinasjon 

av lån (sertifi kater og obligasjoner) og valutaderivater (terminkontrakter og valutabytteavtaler) for dette formålet.

Valutaeksponering oppstår også når et datterselskap har andre transaksjoner med oppgjør i annen valuta enn sin lokale valuta, inkludert når 

det er gjort avtaler om kjøp eller salg av eierandeler i selskaper med oppgjør i annen valuta enn lokal valuta. Forpliktende kontantstrømmer 

i utenlandsk valuta større enn 50 millioner kroner sikres økonomisk ved hjelp av terminkontrakter. Regnskapsmessig kontantstrømsikring blir 

benyttet for disse transaksjonene dersom det er mulig. 
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Telenor beregner sensiviteten på endringer av virkelig verdi ved å simulere et parallelt skift i rentekurven for alle relevante valutaer. For 

hver simulering vil samme skift i rentekurven bli benyttet for alle valutaer. Sensitivitetsanalysen er kun benyttet på eiendeler og gjeld som 

representerer en vesentlig rentebærende posisjon. Basert på utførte simuleringer vil effekten av en 10 prosent endring i rentekurven pr. 

31. desember 2007, representere en økning i virkelig verdi på fi nansielle instrumenter med maksimalt 268 millioner kroner (252 millioner 

kroner pr. 31. desember 2006) eller en reduksjon av virkelig verdi på fi nansielle instrumenter med maksimalt 269 millioner kroner (255 

millioner kroner pr. 31. desember 2006). 
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Endringer i rentenivået på lån med fl ytende rente, vil også ha effekt på rentekostnaden i konsernet. Sensitivitetsanalysen er utført for lån 

med fl ytende rente, og refl ekterer en endring i rentenivået med 10 prosent ved utgangen av året. Dersom alle renter for alle valutaer hadde 

svekket/styrket seg med 10 prosent for Telenor ASA og alle datterselskaper, med alle andre variabler holdt konstant, så ville rentekostnaden 

for konsernet vært 157 millioner kroner høyere/lavere pr. 31. desember 2007 (111 millioner kroner pr. 31. desember 2006).

Valutarisiko 
Telenor er eksponert overfor endringer i verdien på norske kroner relativt til andre valutaer. Den balanseførte verdien av Telenors 

nettoinvesteringer i utlandet vil variere med endringer i kronekursen. Konsernets regnskapsmessige resultat vil påvirkes av endringer 

i valutakursen, ettersom resultatene fra selskapene i utlandet regnes om til norske kroner til gjennomsnittskurs i perioden. Hvis disse 

selskapene betaler utbytte, vil det typisk skje i andre valutaer enn norske kroner. Valutarisiko knyttet til enkelte nettoinvesteringer i utlandet 

er delvis sikret ved å utstede fi nansielle instrumenter i de aktuelle valutaene der det er hensiktsmessig. Typisk vil det benyttes en kombinasjon 

av lån (sertifi kater og obligasjoner) og valutaderivater (terminkontrakter og valutabytteavtaler) for dette formålet.

Valutaeksponering oppstår også når et datterselskap har andre transaksjoner med oppgjør i annen valuta enn sin lokale valuta, inkludert når 

det er gjort avtaler om kjøp eller salg av eierandeler i selskaper med oppgjør i annen valuta enn lokal valuta. Forpliktende kontantstrømmer 

i utenlandsk valuta større enn 50 millioner kroner sikres økonomisk ved hjelp av terminkontrakter. Regnskapsmessig kontantstrømsikring blir 

benyttet for disse transaksjonene dersom det er mulig. 
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For kontantstrømsikringer skal det gis opplysninger om i hvilke perioder kontantstrøm-
mene forventes å finne sted og når de forventes å påvirket resultatet.

Vi finner at denne informasjonen for enkelte foretak er manglende. Noen foretak viser 
denne informasjonen integrert i teksten mens andre anvender tabellformat. 

Utdraget nedenfor viser hvordan REC gir slik informasjon i tabellformat:

3 Art og omfang av risiko som oppstår av finansielle instrumenter
IFRS 7 krever kvalitative og kvantitative opplysninger for hver type risiko som oppstår 
av finansielle instrumenter. Disse opplysningene skal være basert på den informasjon 
som gis internt til nøkkelpersoner i foretakets ledelse. I tillegg skal visse spesifikke 
minimumsopplysninger gis i den utstrekning de ikke er dekket av den informasjon som 
gis til ledelsen. 

Vår gjennomgang viser at mange foretak gir informasjon om finansielle risiki i styrets 
beretning uten at tilsvarende informasjonen er gitt i regnskapet eller at det er kryss-
referert fra regnskapet.

Vi fant at de fleste foretakene ga lite informasjon ut over minimumskravene til kvanti-
tativ informasjon om risiko. Vi er usikre på om det skyldes at foretakene motvillig oppgir 
ledelsesinformasjon eller om foretakenes ledelsesinformasjon er sammenfallende med 
minimumskravene.

Enkelte foretak presenterte den kvalitative og kvantitative risikoinformasjonen i en egen 
note som en av de første notene etter prinsippnoten, mens andre presenterte denne 
informasjonen i noten som omhandlet derivater. Mange foretak viste risikoinformasjon 
knyttet til aksjekurser i tilknytning til aksjenoten og således separat fra valuta og 
renterisiko. 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET
Telenor Konsern

I henhold til Telenors fi nansielle retningslinjer skal gjennomsnittlige rentebinding (durasjon) ligge innenfor et bånd på 0,5 og 2,5 år. 

Pr. 31. desember 2007 var den gjennomsnittlige rentebindingen 1,1 år (1,3 år pr. 31. desember 2006). 

Derivater utpekt som sikringsinstrumenter for kontantstrømsikring 
Den vesentligste delen av Telenors effektive kontantstrømsikringer er knyttet til renterisiko. Renterisiko for noen obligasjoner med fl ytende 

rente er blitt sikret ved å benytte rentebytteavtaler der Telenor mottar fl ytende og betaler fast rente. I tillegg har Telenor sikret noen mindre 

forventede utbetalinger i utenlandsk valuta ved å inngå valutaterminkontrakter, samt sikret noen fremtidige kjøp av elektrisitet ved hjelp av 

kraftkontrakter. 

Tabellen under viser den effektive og den ineffektive delen av Telenors kontantstrømsikringer. 

Kontantstrømsikringer 
BELØP I MILLIONER KRONER 2007 2006

Kontantstrømsikring reserve i egenkapital ved årets begynnelse (1)  37

Endringer i virkelig verdi på derivater (6) (2)

Sikringsineffektiv del innregnet i resultatet - -

Beløp fjernet i perioden fra egenkapitalen til
Resultatføringer (fi nanskostnader) - (1)

Balanseføringer (varige driftsmidler)  2 (35)

Kontantstrømsikring reserve i egenkapital ved årets slutt (5) (1)

Derivater utpekt som sikringsinstrumenter for virkelig verdi-sikring 
Telenor anvender to sikringsstrategier som kvalifi serer for sikringsbokføring av virkelig verdi. Den første er å utstede en fastrenteobligasjon i 

den valuta det skal skaffes fi nansiering, for så å verdisikre denne obligasjonen med en rentebytteavtale hvor Telenor mottar fast og betaler 

fl ytende rente. 

Den andre sikringsstrategien er å sikre en fastrenteobligasjon som er utstedt i en annen valuta enn lokal valuta med en rente- og 

valutabytteavtale der Telenor mottar fast rente i utenlandsk valuta og betaler fl ytende rente i lokal valuta. 

Tabellen under viser den effektive og den ineffektive delen av Telenors virkelig verdi-sikringer. 

Virkelig verdi-sikringer
BELØP I MILLIONER KRONER 2007 2006

Netto gevinst/(tap) i resultatregnskapet på sikringsobjekter  115 (1 013)

Netto gevinst/(tap) i resultatregnskapet på sikringsinstrumenter (92) 1 009

Sikringsineffektivitet 23 (4)

Effekt av opphør av sikringsforhold – objektet ført til amortisert kost  2 -

Rentebytteavtaler brukes også med jevne mellomrom for å rebalansere porteføljen i henhold til durasjonsintervallet i Telenors fi nansielle 

retningslinjer. Disse derivatene kvalifi serer ikke for sikringsbokføring. 

Sensitivitetsanalyse med hensyn på renterisiko 
Effekter knyttet til endringer av virkelig verdi
Telenor beregner sensiviteten på endringer av virkelig verdi ved å simulere et parallelt skift i rentekurven for alle relevante valutaer. For 

hver simulering vil samme skift i rentekurven bli benyttet for alle valutaer. Sensitivitetsanalysen er kun benyttet på eiendeler og gjeld som 

representerer en vesentlig rentebærende posisjon. Basert på utførte simuleringer vil effekten av en 10 prosent endring i rentekurven pr. 

31. desember 2007, representere en økning i virkelig verdi på fi nansielle instrumenter med maksimalt 268 millioner kroner (252 millioner 

kroner pr. 31. desember 2006) eller en reduksjon av virkelig verdi på fi nansielle instrumenter med maksimalt 269 millioner kroner (255 

millioner kroner pr. 31. desember 2006). 

Effekter knyttet til rentekostnad 
Endringer i rentenivået på lån med fl ytende rente, vil også ha effekt på rentekostnaden i konsernet. Sensitivitetsanalysen er utført for lån 

med fl ytende rente, og refl ekterer en endring i rentenivået med 10 prosent ved utgangen av året. Dersom alle renter for alle valutaer hadde 

svekket/styrket seg med 10 prosent for Telenor ASA og alle datterselskaper, med alle andre variabler holdt konstant, så ville rentekostnaden 

for konsernet vært 157 millioner kroner høyere/lavere pr. 31. desember 2007 (111 millioner kroner pr. 31. desember 2006).

Valutarisiko 
Telenor er eksponert overfor endringer i verdien på norske kroner relativt til andre valutaer. Den balanseførte verdien av Telenors 

nettoinvesteringer i utlandet vil variere med endringer i kronekursen. Konsernets regnskapsmessige resultat vil påvirkes av endringer 

i valutakursen, ettersom resultatene fra selskapene i utlandet regnes om til norske kroner til gjennomsnittskurs i perioden. Hvis disse 

selskapene betaler utbytte, vil det typisk skje i andre valutaer enn norske kroner. Valutarisiko knyttet til enkelte nettoinvesteringer i utlandet 

er delvis sikret ved å utstede fi nansielle instrumenter i de aktuelle valutaene der det er hensiktsmessig. Typisk vil det benyttes en kombinasjon 

av lån (sertifi kater og obligasjoner) og valutaderivater (terminkontrakter og valutabytteavtaler) for dette formålet.

Valutaeksponering oppstår også når et datterselskap har andre transaksjoner med oppgjør i annen valuta enn sin lokale valuta, inkludert når 

det er gjort avtaler om kjøp eller salg av eierandeler i selskaper med oppgjør i annen valuta enn lokal valuta. Forpliktende kontantstrømmer 

i utenlandsk valuta større enn 50 millioner kroner sikres økonomisk ved hjelp av terminkontrakter. Regnskapsmessig kontantstrømsikring blir 

benyttet for disse transaksjonene dersom det er mulig. 
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Endringer i virkelig verdi på derivater (6) (2)

Sikringsineffektiv del innregnet i resultatet - -

Beløp fjernet i perioden fra egenkapitalen til
Resultatføringer (fi nanskostnader) - (1)

Balanseføringer (varige driftsmidler)  2 (35)

Kontantstrømsikring reserve i egenkapital ved årets slutt (5) (1)

Derivater utpekt som sikringsinstrumenter for virkelig verdi-sikring 
Telenor anvender to sikringsstrategier som kvalifi serer for sikringsbokføring av virkelig verdi. Den første er å utstede en fastrenteobligasjon i 

den valuta det skal skaffes fi nansiering, for så å verdisikre denne obligasjonen med en rentebytteavtale hvor Telenor mottar fast og betaler 

fl ytende rente. 

Den andre sikringsstrategien er å sikre en fastrenteobligasjon som er utstedt i en annen valuta enn lokal valuta med en rente- og 

valutabytteavtale der Telenor mottar fast rente i utenlandsk valuta og betaler fl ytende rente i lokal valuta. 

Tabellen under viser den effektive og den ineffektive delen av Telenors virkelig verdi-sikringer. 

Virkelig verdi-sikringer
BELØP I MILLIONER KRONER 2007 2006

Netto gevinst/(tap) i resultatregnskapet på sikringsobjekter  115 (1 013)

Netto gevinst/(tap) i resultatregnskapet på sikringsinstrumenter (92) 1 009

Sikringsineffektivitet 23 (4)

Effekt av opphør av sikringsforhold – objektet ført til amortisert kost  2 -

Rentebytteavtaler brukes også med jevne mellomrom for å rebalansere porteføljen i henhold til durasjonsintervallet i Telenors fi nansielle 

retningslinjer. Disse derivatene kvalifi serer ikke for sikringsbokføring. 

Sensitivitetsanalyse med hensyn på renterisiko 
Effekter knyttet til endringer av virkelig verdi
Telenor beregner sensiviteten på endringer av virkelig verdi ved å simulere et parallelt skift i rentekurven for alle relevante valutaer. For 

hver simulering vil samme skift i rentekurven bli benyttet for alle valutaer. Sensitivitetsanalysen er kun benyttet på eiendeler og gjeld som 

representerer en vesentlig rentebærende posisjon. Basert på utførte simuleringer vil effekten av en 10 prosent endring i rentekurven pr. 

31. desember 2007, representere en økning i virkelig verdi på fi nansielle instrumenter med maksimalt 268 millioner kroner (252 millioner 

kroner pr. 31. desember 2006) eller en reduksjon av virkelig verdi på fi nansielle instrumenter med maksimalt 269 millioner kroner (255 

millioner kroner pr. 31. desember 2006). 

Effekter knyttet til rentekostnad 
Endringer i rentenivået på lån med fl ytende rente, vil også ha effekt på rentekostnaden i konsernet. Sensitivitetsanalysen er utført for lån 

med fl ytende rente, og refl ekterer en endring i rentenivået med 10 prosent ved utgangen av året. Dersom alle renter for alle valutaer hadde 

svekket/styrket seg med 10 prosent for Telenor ASA og alle datterselskaper, med alle andre variabler holdt konstant, så ville rentekostnaden 

for konsernet vært 157 millioner kroner høyere/lavere pr. 31. desember 2007 (111 millioner kroner pr. 31. desember 2006).

Valutarisiko 
Telenor er eksponert overfor endringer i verdien på norske kroner relativt til andre valutaer. Den balanseførte verdien av Telenors 

nettoinvesteringer i utlandet vil variere med endringer i kronekursen. Konsernets regnskapsmessige resultat vil påvirkes av endringer 

i valutakursen, ettersom resultatene fra selskapene i utlandet regnes om til norske kroner til gjennomsnittskurs i perioden. Hvis disse 

selskapene betaler utbytte, vil det typisk skje i andre valutaer enn norske kroner. Valutarisiko knyttet til enkelte nettoinvesteringer i utlandet 

er delvis sikret ved å utstede fi nansielle instrumenter i de aktuelle valutaene der det er hensiktsmessig. Typisk vil det benyttes en kombinasjon 

av lån (sertifi kater og obligasjoner) og valutaderivater (terminkontrakter og valutabytteavtaler) for dette formålet.

Valutaeksponering oppstår også når et datterselskap har andre transaksjoner med oppgjør i annen valuta enn sin lokale valuta, inkludert når 

det er gjort avtaler om kjøp eller salg av eierandeler i selskaper med oppgjør i annen valuta enn lokal valuta. Forpliktende kontantstrømmer 

i utenlandsk valuta større enn 50 millioner kroner sikres økonomisk ved hjelp av terminkontrakter. Regnskapsmessig kontantstrømsikring blir 

benyttet for disse transaksjonene dersom det er mulig. 
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