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      STYRETS BERETNING 2004
Internasjonal oppgang og høye oljepriser ga stort overskudd i utenriksøkonomien, 

høy skatteinngang til staten og store avsetninger til oljefondet. En ”normalisering” 

av  kronekursen, sammen med svak prisvekst, moderat lønnsvekst og lavt 

rentenivå, har også styrket lønnsomheten i næringslivet. Kontrasten er spesielt 

stor når vi sammenligner med situasjonen i 2002, da den høye kronekursen 

rammet lønnsomheten i eksportnæringene hardt. Aktiviteten i innenlandsk 

økonomi har generelt vært god. 
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STYRETS ARBEIDSSITUASJON
18. juni 2003 besluttet Stortinget å 

opprette Innovasjon Norge som et nytt 

særlovsselskap, med oppstart 1. januar 

2004. Selskapet ble basert på de fire 

institusjonene Norges Eksportråd, Norges 

Turistråd, Statens veiledningskontor for 

oppfinnere og Statens nærings- og 

distriktsutviklingsfond.

Styret i Innovasjon Norge ser tilbake 

på et spennende år med særlige 

utfordringer. 2004 har på alle måter 

vært et oppstartsår, med en organisasjon 

i støpeskjeen og store forventninger 

i markedet. Etter ett års drift ser vi nå 

en organisasjon som har gjennomført 

første trinn i fusjonen, og som er i gang 

med å ta ut synergieffekter av 

sammenslåingen.

Administrerende direktør ble ansatt rett 

før jul i 2003 og tiltrådte 1. januar 2004. 

Fra den formelle oppstarten begynte 

arbeidet med å få styrearbeidet til å 

fungere godt, legge til rette for en felles 

bedriftskultur og etablere de instrukser 

som var nødvendig. Det har vært krev-

ende å se de tidligere organisasjoners 

virksomhet som en helhet, på tvers av 

tidligere skillelinjer. 

Styret startet med å få utarbeidet en 

strategisk retning for det nye selskapet. 

Visjonen ”Vi gir lokale ideer globale 

muligheter” symboliserer styrken i 

Innovasjon Norge, som er å koble 

vår kunnskap om lokale forhold og 

bedriftenes muligheter til internasjonal 

verdiskaping. Innovasjon Norge skal 

også være et vindu mot verden og 

formidle kunnskap og teknologi tilbake 

til Norge. Dermed kan vi også si ”Vi gir 

globale ideer lokale muligheter”.  

Grunnlaget er lagt for at Innovasjon 

Norge skal bli en utviklingspartner for 

næringslivet gjennom å bidra med 

kompetanse, nettverk og kapital. 

Styret bemerker at manøvrerings- 

rommet i forhold til detaljerte bestil- 

linger fra myndighetene har vært lite. 

Å balansere mellom politiske signaler 

og markedets behov gir til tider 

krevende utfordringer.

TILPASSING AV 
ORGANISASJONEN
Styret beklager at det var nødvendig 

å nedbemanne i startfasen. Stramme 

budsjetter og en viss overlapping på 

stabssiden gjorde det nødvendig å ta 

tak i bemanningssituasjonen. Styret har 

opplevd et konstruktivt samarbeid med 

fagorganisasjonene, og en vilje blant 

de ansatte til å ta de tak som har vært 

nødvendig for å få organisasjonen på 

plass. 

På tross av et krevende oppstartsår ser 

styret med tilfredshet at organisasjonen 

har klart å utnytte de midler som er 

bevilget fra myndighetene. Det betyr 

at den kunderettede virksomheten 

har vært holdt høyt. Kundemålinger 

bekrefter også en tilfredshet med det 

arbeidet som er utført.

STERKERE INNSATS GLOBALT
Det første driftsåret har gitt Innovas-

jon Norge et godt utgangspunkt for 

å drive effektiv markedsføring av  

Norge, både som turistland og 

investeringsland. Grunnlaget er 

også lagt for en sterkere innsats 

når det gjelder internasjonalisering 

av eget næringsliv. Når det gjelder 

turisme er utfordringen å styrke 

Norges posisjon i betalingsvillige 

markeder, mens de største utfordring-

ene i forhold til internasjonalisering 

ligger i mer umodne markeder. I 

godt etablerte markeder vil ikke 

næringslivets behov for bistand være 

like stort. 

På begge områder har 2004 vært et 

tilfredsstillende år. Både turisme og 

internasjonalisering har også fått 

betydelig drahjelp av valutasituasjonen. 

Styret har i løpet av året også levert 

innspill om opprettelse av en ”Invest 

in Norway”-funksjon. Dette er positivt 

mottatt hos myndighetene og er nå til 

diskusjon.

AVTALE MED UD     
Innovasjon Norge fikk i 2004 på plass en 

samarbeidsavtale med Utenriks- 

departementet, og organisasjonens 

posisjon er dermed styrket gjennom 

et slagkraftig uteapparat med egen 

tilstedeværelse i 32 land. Innovasjon 

Norges norske ansatte i utlandet vil 

administrativt være underlagt UD, mens 

instruksjonsmyndighet for det faglige 

arbeidet ligger hos Innovasjon Norge. 

Det innebærer at styret vedtar  

strategiske prioriteringer, hvilke 
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markeder og hvilken kompetanse som 

arbeidet internasjonalt skal ha. Avtalen 

gir også mulighet til å nyttiggjøre oss 

av UDs stasjoner der vi ikke er 

representert.

KOMMERSIALISERING
Det er fremdeles en stor utfordring 

å få til økt kommersialisering. Større  

markedsutnyttelse av forsknings- og 

utviklingsinnsatsen er viktig for verdi-

skapingen. Da må vi fokusere mer 

på markedet, og ikke alene vektlegge 

teknologiutvikling. Det er også grunn til 

å minne om at bedriftene selv står for 

en høy grad av forskning og utvikling. 

Dette utviklingsarbeidet er i stor grad 

markedsdrevet, og terskelen for kom-

mersialisering er lavere. Eksempelvis 

skal IFU-ordningen (Industrielle  

forsknings- og utviklingskontrakter) 

bidra til nye verdensledende  

forretningskonsepter, gjennom sam-

arbeid mellom norske leverandører og 

krevende internasjonale kundemiljøer.

SÅKORNKAPITAL
Såkornkapital er normalt den første 

eksterne egenkapitaltilførselen for 

nyskapingsbedrifter i den mest risiko- 

utsatte fasen. I denne fasen vil risiko- 

kapital kombinert med aktivt eierskap og 

kompetanseoverføring være avgjørende 

for bedrifters videre utvikling. Såkorn-

kapitalmarkedet er svært tynt i Norge. 

Private investorer finner denne delen 

av kapitalmarkedet lite attraktivt.  Dette 

skyldes både høy risiko og at det i noen 

tilfeller ikke finnes tilstrekkelig sterke 

forvaltningsmiljøer. 

Innovasjon Norge jobber systematisk 

med å utvikle de nye såkornfondene 

gjennom å effektivisere interne rutiner, 

sikre kvalitet i arbeidet og øke sam-

handling på tvers av fondene. Målet er 

å utvikle kompetanse og skape miljøer 

som er dyktige og attraktive for privat 

kapital. Det legger dessuten et grunnlag 

for det langsiktige arbeidet med å bygge 

opp et sterkere miljø for egenkapitalin-

vesteringer i tidlig fase generelt. 

LANDBRUK 
Innovasjon Norge oppfatter bønder som 

ledere av små og mellomstore bedrifter. 

Det er viktig for verdiskapingen i jord-

bruket at det legges vekt på lønnsom-

hets- og nyskapingsorienterte aktiviteter. 

I dette arbeidet er Innovasjon Norges 

verdiskapingsprogram for mat og tre 

med på å gi landbruket en mer robust 

plattform. Sammen med landsbruks-

næringen vil Innovasjon Norge også 

være med på å  tilrette for økt eksport av 

nisjeprodukter fra norsk landbruk.  

Økt verdiskaping i landbruket vil være 

den viktigste faktoren i arbeidet med å 

sikre bosetting i bygdene. Dette er igjen 

en bærende forutsetning for utvikling i 

norsk turistnæring.  Vi kan på mange 

måter se utviklingen i norsk landbruk 

som en markedsføringsfaktor for norsk 

turistnæring.

Et livskraftig landbruk er nødvendig, og 

et levende kulturlandskap er en forut-

setning for turistnæringen Norges fjorder 

fikk prisen ”Verdens beste naturbaserte 

reisemål” av National Geographic Trave-

ler Magazine. Men inntrykket av fjord-

ene hadde vært annerledes om ikke 

kulturlandskapet var holdt i hevd. Dette 

er også et godt eksempel på hvordan 

Innovasjon Norges arbeid på tvers av 

næringssektorer styrker helheten.

FISKERI 
Fiskerinæringen har en rekke 

utfordringer. Styret har vært, og er  

fortsatt opptatt av å styrke verdi- 

skapingen i næringen, spesielt i nord. 

For lakseoppdrett er markedssiden 

en stor utfordring, ettersom vi ikke har 

fri markedsgang til EU. Det er derfor 

spesielt viktig å utvikle nye markeder i 

tillegg til EU. Russland og andre øst- 

europeiske og asiatiske land har vist 

stor vekst for norsk fiskeeksport i 2004. 

Ressurstilgangen er en begrensning 

for tradisjonelt fiske. Dette gjør at det 

svinger både med hensyn til pris og 

volum, og det er vanskelig å etablere 

stabile leveranser til krevende og 

moderne forbrukere i supermarkeder 

verden over. 

SAMARBEIDSAVTALER
Styret er opptatt av å forenkle kundenes 

tilgang til og nytte av det offentlige 

tilbudet for næringsutvikling. Et godt 

stykke arbeid er gjort i forhold til sam-

arbeidsavtaler. Avtalen med SIVA og 

Norges forskningråd danner grunnlaget 

for et mer omfattende og ambisiøst 

samarbeid og en felles kundekontakt 

gjennom Innovasjon Norges kontorer i 

inn- og utland.
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Fylkesmannens landsbruksavdelinger 

og samarbeidsavtalene med alle 

landets fylkeskommuner utgjør et sterkt 

partnerskap i fylkene og et mer 

samordnet tilbud til kundene. Dette 

arbeidet vil utvikles videre. 

Samarbeidsavtalen med Norsk Design-

råd har resultert i fl ere vellykkede 

prosjekter, med den landsomfattende 

turneen ”Design underveis” som et godt 

eksempel. 

En samarbeidsavtale ble inngått

med INTSOK for å utnytte partenes 

forutsetninger for internasjonalt salg 

og markedsføring av norsk leverandør-

industri innen olje, gass og energi.

Rent praktisk vil samarbeidet bety at 

partene koordinerer sine nasjonale og 

internasjonale virksomheter, for derved 

å ta ut synergier for rasjonell drift og økt 

verdiskaping.

”LOOK TO NORWAY!”
Det er ingen nødvendig sammenheng 

mellom lokalt ressursgrunnlag og 

næringsutvikling.  Olje og gass 

har hele verden som marked, og 

med høy kompetanse og verdens-

ledende teknologi kan Norge ha en 

”hovedkontorfunksjon” for resten av 

verden. Det er ingen grunn til å ikke ta 

den posisjonen innen fl ere områder, for 

eksempel havbruk.

 Styret vil påpeke at Norge er et høy-

teknologiland. Det er nesten ingen 

bedrifter i dag som ikke har et avansert 

teknologi-innhold, enten det er snakk om 

oljesektoren eller produksjon av land-

bruksutstyr. Det gjør at vi på mange om-

råder likevel kan være konkurransedyktig 

i forhold til arbeidsintensiv industri.

Også innen områdene helse og medisin 

er Norge langt fremme. Vi har produk-

sjonsmiljø for medisinsk utstyr og utvikling 

innen felt som elektronikk, mikroteknologi, 

pneumatikk, hydraulikk og signalte-

knologi. 

Nettverksplanlegging er også et 

mulighetsområde. Vår etter hvert lange 

erfaring med olje- og gassutviklings-

prosjekter gjør at vi også her har høy 

kompetanse. Det er bare prosjekter 

innen romfart som har større 

kompleksitet enn olje- og gass-

sektoren. 

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER
”Europas konkurranseevne og evnen 

til å møte utfordringene og utnytte 

mulighetene som veksten i kinesisk 

økonomi innebærer, vil i stor grad 

bli avgjort av Europas egen evne til 

innovasjon.” Dette er EUs egen 

konklusjon ifølge  ”European 

Competitive Report” for 2004.

Innovasjon Norges oppgave i internas-

jonaliseringsarbeidet må i hovedsak 

være å bidra til at bedriftenes bes-

lutningsgrunnlag blir så gode som 

mulig. Når beslutninger er tatt er jobben 

å bistå og veilede slik at de lykkes. Det 

er krevende beslutninger bedriftene 

står overfor, med valg av hva som 

fortsatt skal gjøres i Norge og hva som 

skal gjøres eller kjøpes i utlandet. For 

Norge er det avgjørende at mange nok 

bedrifter har konkurransekraft, slik at 

de ikke bare overlever, men også er 

lønnsomme og utvikler aktivitet i Norge. 

Dette vil være en stor utfordring  i årene 

som kommer. Vi må stadig  omstille til et 

mer kunnskapsbasert næringsliv, slik at 

vi forsvarer vårt kostnadsnivå. Men som 

styret har pekt på, er utgangspunktet for 

en fortsatt positiv utvikling til stede. 

For Innovasjon Norges del vil ramme-

situasjonen bestemme aktiviteten. Det 

er krevende å prioritere når etter-

spørselen etter våre ordninger er tre 

ganger større enn det vi kan tilby. 

Tilfanget av gode prosjekter gjør at det 

ikke vil være noe problem å fi nne god 

anvendelse for større rammer, spesielt i 

byene. Styret vil påpeke at resultatet av 

innsatsen fra Innovasjon Norge betyr 

økt  inntekt for nasjonen i form av livs-

kraftige bedrifter. Omdømmebyggingen 

bør intensiveres i gode tider. Det er nå 

vi burde legge inn større innsats for å 

oppnå visjoner på vegne av Norge. 

I nedgangstider er det tyngre å få til 

gode resultater, mens innsats i gode 

tider kan demme opp for nedgang. 
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Innovasjon Norge har pekt ut sine 

satsinger under overskriftene:

» Utvikling av nytt næringsliv - spesielt  

 innenfor områdene entreprenør- 

 skap, nettverksbasert innovasjon  

 og omstilling samt utvikling av  

 innovasjons- og kommersialiserings- 

 kompetanse.

» Internasjonalisering - med spesiell  

 vekt på SMB med internasjonale  

 ambisjoner og etablering av en  

 ”Invest in Norway”-funksjon, samt  

 styrking av reiselivet

» Næringsrettet forskning -  i  

 samarbeid med Norges  

 forskningsråd drive satsinger  

 innenfor IKT, leverandørindustrien,  

 havbruk og landbruk, 

» Et enklere Norge -  basert på   

 kundens opplevelse og behov for  

 tjenester fra det offentlige 

 virkemiddeltilbudet.

       Styret for Innovasjon Norge

Steinar Olsen
styreleder 

Kjell Sundsli

Gisele Marchand 
nestleder

Kirsten Indgjerd 
Værdal 

 Elin Bolann 

Kristin Malonæs
ansattes repr.

Knut Lægreid 

Knut A. Mugaas
ansattes repr.

Kjell Storeide 

Gunn Ovesen
Adm. dir.  
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Mål og resultatstyring
For 2004 har Innovasjon Norge  

rapportert til departementene i henhold 

til rapporteringssystemet som var  

etablert for de tidligere organisasjon-

ene som inngikk i Innovasjon Norge. I 

løpet av 2004 er det utarbeidet et nytt 

mål- og resultatstyringssystem (MRS-

system) som gjelder for Innovasjon 

Norges samlede virksomhet.  Fra og 

med 2005 skal Innovasjon Norge  

rapportere i henhold til dette. 

Rapportene til departementene vil være 

etter følgende hovedområder:

»  Innovasjon

»  Økt internasjonalisering i   

 næringslivet i hele landet

»  Styrke profileringen av Norge og  

 norsk næringsliv internasjonalt

»  Bidra til næringsutvikling basert på  

 regionale forutsetninger

Det nye MRS-systemet er utarbeidet 

i et samarbeid mellom Nærings-

departementet, Kommunal- og 

regionaldepartementet, Landbruk- og 

matdepartementet, Fisk- og kyst- 

departementet og Utenriksdeparte-

mentet samt KS/fylkeskommunene.    

Årsregnskapet
Innovasjon Norges første årsregnskap  

er gjort opp med et overskudd på 

7 millioner kroner etter tap. Resultatet er  

vesentlig bedre enn foregående år for 

de fire tidligere institusjonene samlet. 

Forbedringen henger først og fremst 

sammen med reduserte tap på utlåns-

virksomheten. Regnskapsprinsippene 

og oppstilling av resultatregnskap og 

balanse følger i hovedsak Kredittilsynets 

forskrift om årsregnskap for finansier-

ingsforetak og banker, i tillegg til regnska-

pslov og god regnskapsskikk.  

Netto renteinntekter i 2004 beløper seg 

til 246 millioner kroner mot 255 mil-

lioner året før. Noe lavere utlånsvolum 

samt redusert rentemargin på en av 

låneordningene forklarer nedgangen.

Samlede driftsinntekter utgjør 743 

millioner kroner.  Av disse er 531 mil-

lioner kroner inntektsførte bevilgninger 

over statsbudsjettet og 206 millioner 

inntekter fra salg av tjenester knyttet til 

markedsføring og internasjonalisering.   

Driftskostnadene på 894 millioner  

kroner inkluderer integrasjonskost-

nader ved etableringen av Innovasjon 

Norge, både i form av personal- 

kostnader og kostnader til lokaler, 

systemer og annen infrastruktur. Det er 

i tillegg avsatt midler til nedleggelse og 

omstilling av noen av utenlands- 

kontorene i 2005.

Tapsutviklingen i 2004 har samlet sett 

vært meget tilfredsstillende i forhold til de 

siste par årene. Regnskapet er belastet 

brutto 204 millioner kroner i tap, som er 

en nedgang på hele 432 millioner fra 

2003.  Etter tapsdekning ved tapsfond 

og  bevilgninger viser regnskapet et netto 

tap på 89 millioner kroner, sammenlignet 

med 240 millioner i 2003.

Av låneordningene er det kun såkorn-

ordningen som må øke avsetningene.  

Dette gjenspeiler de svake resultatene 

som de enkelte såkornselskapene 

fortsatt viser. 

Tapsbildet har endret seg vesentlig det 

siste året og de samlede taps- 

avsetningene på 990 millioner kroner 

ved utgangen av 2004, hvorav 180 

millioner i uspesifiserte avsetninger, 

reflekterer etter styrets vurdering den 

 

samlede tapsrisiko som regnskapet 

skal ta høyde for.

Selskapets balanse er på 18,5 mil- 

liarder kroner hvorav 14,3 milliarder i 

netto utlån (2003: 15,4 mrd kr).  

Egenkapitalen utgjør 687 millioner 

kroner. For nærmere informasjon om 

egenkapitalen og kapitaliseringen av 

de enkelte låne- og investeringsfond 

vises til supplerende noteopplysninger.
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Overføres staten (risikolån)  kr      2 780 962

Overføres Investeringsfondet for Nordvest-Russland kr         645 455

Overføres Investeringsfondet for Øst-Europa    kr          411 940

Overføres egenkapitalen for lavrisikoordningen kr    27 369 999

Dekkes av Såkornfondet                      kr  - 20 174 182

Dekkes av øvrig egenkapital kr      -3 714 365

Resultatdisponering
Etter tap og administrasjonskostnader 

viser regnskapet for 2004 et resultat på 

7 319 809 kroner.

RAPPORTERING OM LIKESTILLING
Ved utgangen av 2004 var 50,1 prosent 

av Innovasjon Norges ansatte kvinner, 

mens 49,9 prosent var menn. Det var 

fl ere kvinner i de lavere stillingskatego-

rier enn i de høyere.

Innovasjon Norge har arbeidet for økt 

mangfold gjennom bedre fordeling 

mellom kvinner og menn i sentrale 

ledergrupper og i interne fora.  For å 

forsterke dette har Innovasjon Norge 

under forberedelse en handlingsplan 

for likestilling, hvor hovedfokus vil være:

» 40 % kvinner i lederstillinger og  

 høyere fagstillinger

» 40 % kvinner i råd, utvalg, team,  

 prosjekter o.s.v

» lik lønn for likt stillingsinnhold/ytelse

Oppfølging av disse målene vil være 

en del av Innovasjon Norges 

styringssystem.

Organisasjon, miljø og 
omstilling 2004
Innovasjon Norge har hovedkontor i 

Oslo, men hovedtyngden av de ansatte 

sitter kundenært ved distriktskontorene 

i alle landets fylker, eller markedsnært 

ved kontorer i 32 land over hele verden. 

Innovasjon Norge ble etablert fra 1. 

januar 2004 som organisasjon med 

egen ledelse og administrasjon. Det 

forberedende arbeid til opprettelsen 

av virksomheten ble i vesentlig grad 

gjennomført av en interimsadmin-

istrasjon og eksterne konsulenter. 

Ledelsen i virksomhetene har således 

brukt mye ressurser i 2004 på å få de 

grunnleggende organisasjonsmessige 

forhold i orden. Således er alle forhold 

vedrørende blant annet ansettelse, 

kundeløfte og verdier, samt etiske ret-

ningslinjer lagt på plass. Det har også 

vært nødvendig å tilpasse personal-

ressursene til budsjettsituasjonen, og 

antall årsverk er i løpet av året redusert 

med rundt 45. 

Innovasjon Norge har etablert bedrift-

slegeordning. Det arbeides med å få på 

plass et oppdatert internkontrollsystem på 

området helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

samt avtale om inkluderende arbeidsliv. 

Det er i året gjennomført en Kultur og 

klimaundersøkelse blant de ansatte.

Sykefraværet var på 4,5 prosent, hvor 

langtidsfraværet utgjorde 3,4 prosent. 

Sykefraværet er noe høyere enn 

fraværet i 2003 i de tidligere virksom-

hetene, men endringen er ikke større 

enn at det indikerer naturlige 

svingninger. Innovasjon Norge vil imi-

dlertid ha fokus på sykefraværet og vil 

arbeide planmessig for en nedgang.

Det ble ikke registrert noen rappor-

teringspliktig yrkesskade eller ulykke i 

virksomheten i 2004. Virksomheten har 

heller ikke bidratt til forurensning av det 

ytre miljø.

STYRET FORESLÅR AT RESULTATET BLIR DISPONERT SLIK:

Steinar Olsen
styreleder 

Elin Bolann 

Kjell Storeide 

Kirsten Indgjerd 
Værdal 

Knut A. Mugaas
ansattes repr.

Gisele Marchand 
nestleder

Knut Lægreid 

Kjell Sundsli

Kristin Malonæs
ansattes repr.

Gunn Ovesen
Adm. dir.  

Styret for Innovasjon Norge
Oslo, 10.mars 2005
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RESU
LTATREG

N
SKA

P
        
         
 2004 2003  Beløp i hele tusen kroner Noter
         
 637 032 961 740  Renter og provisjoner av utlån 1
 28 893 45 539  Renter av bankinnskudd  
 665 925 1 007 279  SUM RENTEINNTEKTER  
         
 367 837 698 748  Renter på innlån 2
 51 638 54 007  Innlånsprovisjon til staten 3
 419 475 752 755  SUM RENTEKOSTNADER  
         
 246 450 254 524  NETTO RENTEINNTEKTER  
 
 531 392 495 433  Inntektsførte bevilgninger 4
 206 218 208 643  Eksterne inntekter 5
 5 389 20 965  Diverse driftsinntekter 6
 742 999 725 041  SUM DRIFTSINNTEKTER  
         
 449 031 412 515  Lønn og personalkostnader 7
 17 687 20 692  Avskrivninger på varige driftsmidler 8
 149 529 156 173  Direkte prosjektkostnader 9
 277 257 273 289  Andre driftskostnader 10
 893 504 862 669  SUM DRIFTSKOSTNADER  
  
  95 945 116 896  DRIFTSRESULTAT FØR TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER  
 
 204 462 636 804  Tap på utlån og garantier 11
 (115 837) (396 455)  Tapsdekning  12
 88 625 240 349  SUM NETTO TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER  
         
 7 320  (123 453)  RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 13
 
 2 781  -   Overføringer til staten  
 4 539  (123 453) Overført til/fra fond og egenkapital  
 7 320  (123 453) SUM DISPONERT 13
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EI
EN

D
EL

ER

        
         
               
 2004 2003  Beløp i hele tusen kroner Noter
         
 163 282 180 687  Ordinære innskudd i banker  
 3 736 851 3 317 030  Bundne innskudd i Norges Bank 14
 3 900 133 3 497 717  SUM BANKINNSKUDD  
         
 11 245 075 12 255 543  Lavrisikolån 15
 2 057 154 2 320 012  Risikolån  
 1 945 598 1 976 068  Andre utlån 16
 15 247 827 16 551 623  Sum brutto utlån  
 (809 713) (920 350)  - Spesifiserte tapsavsetninger 11
 (180 000) (200 000)  - Uspesifiserte tapsavsetninger 11
 14 258 114 15 431 273  SUM NETTO UTLÅN 17
         
 22 232 23 143  AKSJER 18
 124 565 92 746  VARIGE DRIFTSMIDLER 8
 33 988 114 085  ANDRE EIENDELER 19
 138 734 153 925  OPPTJENTE INNTEKTER OG IKKE PÅLØPTE KOSTNADER 20
 33 162 32 990  FORSKUDDSBETALT PENSJONSPREMIE 21
         
 18 510 928 19 345 879  SUM EIENDELER  
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G
JELD

 O
G

 EG
EN

KA
PITA

L
        
         
 2004 2003  Beløp i hele tusen kroner Noter
         
 10 205 765 11 136 966  Innlån til lavrisikolån  
 2 210 000 2 395 279  Innlån til risikolån  
 12 415 765 13 532 245  SUM INNLÅN FRA STATEN 22
         
 97 860 148 240  Obligasjonsgjeld  
 (81 985) (123 522)  Egne, ikke-amortiserte obligasjoner  
 15 875 24 718  SUM NETTO OBLIGASJONSGJELD 23
         
 331 479 401 875  ANNEN GJELD 24
 214 800 366 836  PÅLØPTE KOSTNADER OG IKKE OPPTJENTE INNTEKTER 25
         
 15 799 15 938  Pensjonsforpliktelser 21
 8 211 39 594  Avsatt til omstilling  
 6 350 3 370  Spesifiserte avsetninger på garantiansvar 11
 812 349 580 007  Tapsfond 26
 56 795 57 081  Rentestøttefond 27
 2 386 490 2 392 277  Tilskuddsfond 28
 3 285 994 3 088 267  SUM AVSETNINGER TIL FORPLIKTELSER  
         
 1 488 721 1 217 783  Innskutt kapital i låne- og investeringsfond  
 71 298 90 415  Opptjent kapital  
 1 560 019 1 308 198  SUM LÅNE- OG INVESTERINGSFOND 29
         
 656 045 634 788  Innskutt egenkapital  
 30 951 (11 048)  Opptjent egenkapital  
 686 996 623 740  SUM EGENKAPITAL 30
         
         
 18 510 928 19 345 879  SUM GJELD OG EGENKAPITAL  
         
       BETINGEDE FORPLIKTELSER 31
 133 768 154 940  Miljøgarantier   
 123 539 14 929  Landsdekkende risikogarantier  
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I styret for Innovasjon Norge,  
Oslo, 31. desember 2004/10. mars 2005  

Steinar Olsen /s/       Gisele Marchand /s/       Elin Bolann /s/        Knut Lægreid /s/
    styreleder 

Kjell Storeide /s/        Kjell Sundsli /s/        Kirsten Indgjerd Værdal /s/

Kristin Malonæs /s/        Knut A. Mugaas /s/
ansattes repr.             ansattes repr.  

Gunn Ovesen
adm. dir.
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INNLEDNING
Årsregnskapet består av resultat- 

regnskap, balanse, kontant- 

strømoppstilling og noteopplysninger 

og er avlagt i samsvar med lov om 

Innovasjon Norge, regnskapslov og 

god regnskapsskikk i Norge gjeldende 

pr. 31. desember 2004. For å gjøre 

årsregnskapet lettere å lese, er det 

redigert slik at regnskapsoppstillingene 

er sammendratt i formen. Den nødven-

dige spesifiseringen er gjort i notene. 

Notene er følgelig en integrert del av 

årsregnskapet. 

Regnskapsprinsippene og oppstillingen 

av resultatregnskap og balanse følger 

i hovedsak Kredittilsynets forskrift om 

årsregnskap for banker og  

finansieringsforetak. 

Innovasjon Norge er ikke skattepliktig.

Sammenligningstall for 2003

I Innovasjon Norge inngår de tidligere 

Statens nærings- og distriktutviklings-

fond (SND), Norges Eksportråd (NTC) og 

Norges Turistråd (NTR), samt Statens 

Veiledningskontor for Oppfinnere.

Sammenslåingen er gjennomført etter 

kontinuitetsmetoden/kontinuitets- 

unntaket for SND, NTC og NTR som var 

egne juridiske enheter. Statens Veiled-

ningskontor for Oppfinnere er inkludert 

ved at de åtte ansatte er overført til 

Innovasjon Norge fra 1. januar 2004. 

Effekten av sistnevnte er ubetydelig og 

det er derfor ikke utarbeidet sam-

menligningstall for 2003 vedrørende 

Statens Veiledningskontor for Oppfin-

nere. Gjennomføringstidspunktet for 

sammenslåingen var 1. januar 2004. 

Begrunnelsen for å benytte kontinuitets-

metoden er at det er uendret eierskap. 

I tillegg kommer at det reelt sett ikke var 

noen overtakende part i sammenslå-

ingen. For spesifikasjon av endringer i 

egenkapitalen ved sammenslåingen 

vises det til note 30.

VERDIVURDERINGER
Tap på utlån

Lavrisikolån inklusive lån til 
fiskefartøy og landbruk. 

Ansvarlige lån knyttet til aksje- 
og investeringsfondene.

For nevnte låneordninger følges Kredit-

tilsynets forskrift om vurdering av tap 

på utlån mv.

Hvert enkelt lån som er misligholdt blir 

vurdert og verdsatt til antatt realisasjons-

verdi i henhold til den underliggende 

sikkerhet. Som misligholdt lån i denne 

sammenheng, regnes alle lån som står 

med udekkede terminer minst 90 dager 

etter forfall.

Realisasjonsverdi settes etter en konkret 

vurdering i hvert enkelt tilfelle, hvor 

beliggenhet, omsetningsverdien av 

lignende eiendommer eller fartøy, samt 

eventuelle takster og leieinntekter tas 

med i vurderingen. Der hvor antatt verdi 

er lavere enn engasjementet, føres dif-

feransen som spesifisert tapsavsetning 

gitt at låneengasjementet anses som 

tapsutsatt.

Samme vurdering foretas på  

engasjementer som ikke er misligholdt, 

men hvor sikkerheten vurderes som 

svak og bedriftens inntjening kan tilsi 

manglende fremtidig betalingsevne. 

Eventuell mindreverdi i forhold til bokført 

låneengasjement føres som spesifisert 

tapsavsetning. Opptjente og forfalte, ikke 

betalte renter inntektsføres ikke på en-

gasjementer hvor det foretas spesifisert 

tapsavsetning, og heller ikke på lån hvor 

rentefordringen for øvrig må betraktes 

som usikker.

I tillegg til ordinære spesifiserte taps-

avsetninger på landbrukslån, gjøres det 

en samlet vurdering av det spesifiserte 

tapspotensialet for øvrige misligholdte 

lån. Antall lån er såpass omfattende at 

gjennomføringen av tapsvurderingen 

skjer noe mer skjematisk.   

Vurderingen konkretiseres i en formel 

basert på historiske data, utviklingen i 

tap og misligholdte lån samt annen 

relevant informasjon. En forutsetning  

for å bruke en slik metode er den  

tradisjonelle gode sikkerheten og de 

lave tapene i landbruksporteføljen. 

Noter til regnskapet
Regnskapsprinsipper
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Uspesifiserte tapsavsetninger, som 

skal dekke latente tap i den delen  av 

porteføljen som ikke er identifisert som 

tapsutsatt, foretas på bakgrunn av  

erfaringsmateriale og konkrete vur-

deringer av utviklingen innen særskilte 

bransjer. Det foretas ikke uspesifiserte 

tapsavsetninger for ansvarlige lån  

knyttet til aksje- og investeringfondene.

Risikolån og garantier, lån fra Statens 
miljøfond og distriktsrettet låneordning

Bortsett fra bestemmelsen om 

uspesifiserte tapsavsetninger, gjelder 

tapsføringsreglene også for disse 

ordningene.

Tapsføring vurderes når engasjementet 

er misligholdt i mer enn tre måneder, 

eller dersom det er åpnet konkurs/

gjeldsforhandling, tvangsforfølging er 

foretatt uten resultat eller når garanti 

som Innovasjon Norge har stilt innfris.

Som for lavrisikolån, blir den under-

liggende sikkerhet for engasjementet 

gjennomgått og realisasjonsverdien 

satt etter en konkret vurdering i hvert 

enkelt tilfelle. Der hvor antatt verdi er 

lavere enn engasjementet føres dif-

feransen som spesifisert tapsavsetning 

gitt at låneengasjementet anses som 

tapsutsatt. Opptjente ikke betalte renter 

inngår i spesifisert tapsavsetning og tas 

til inntekt, jf. nedenfor om tapsfond.

Ansvarlige lån fra Såkornfondet

Lånene fra Såkornfondet til de enkelte 

såkornselskaper er gitt som ansvarlige 

lån og løper uten avdrag med full in-

nfrielse etter 15 år.  Renter betales ikke, 

men akkumuleres og tillegges hoved-

stol hvert år pr 31.12.  Såkornmidlene 

benyttes av selskapene til egenkapital-

investeringer i nystartet virksomhet.

Konstaterte tap og tapsavsetninger  

bygger på vurderinger som er gjort 

av de enkelte investeringsprosjekter. I 

tillegg vurderes såkornselskapene.

Tapsfond

Risikolån og garantier

Tidligere ble det over statsbudsjettet 

årlig bevilget tapsfondsmidler til dekn-

ing av fremtidige tap på risikolån og 

garantier. Bevilgningene/avsetningene 

har ligget på 25 – 40 % av låne- og 

garantirammene. Tap utover gitte  

bevilgninger ble dekket av staten.

Fra og med året 2002 er avsetningene 

til tapsfond dekket av tilsagnsram-

men på tilskudd. Innovasjon Norge 

må således selv vurdere hvor mye 

av tilskuddsbevilgningene som skal 

benyttes til avsetning for framtidige tap 

på låneordningen.

Den enkelte avsetning overføres til et 

tapsfond pr. ordning og tilsagns- 

årgang. Tapsfond for ubenyttede  

utlåns-rammer og tilsagn tilbakeføres til 

staten. Tapsfondsmidlene plasseres på 

øremerkede konti i Norges Bank 

og er ikke rentebærende for Innovasjon 

Norge.

Tapsfondene belastes med tapsavset-

ninger og konstaterte tap, inklusiv tapte 

renter og omkostninger. Likviditets- 

dekningen fra tapsfondene foretas først 

når tapet er endelig konstatert. 

Lån fra Statens miljøfond og 

distriktsrettet låneordning

Det som kan belastes tapsfond er 

tilsvarende som for risikolån. Tapsfond 

for Statens miljøfond ordningen ble 

etablert ved en engangsbevilgning. Det 

er ikke ett tapsfond pr. tilsagnsårgang 

og det foretas ikke tilbakeføring av 

tapsfond til staten for ubenyttede 

rammer og tilsagn.

Ansvarlige lån fra Såkornfondet

Det er bevilget et tapsfond til 

Såkornfondet som tilsvarer 25 % av 

opprinnelig lånekapital. Tapsfondet 

belastes med 50 % av konstatert tap  

på enkeltprosjekter inntil 25 % av  

opprinnelig utbetalt lånekapital er tapt. 

Kun hovedstol uten tillegg av renter kan 

belastes tapsfondet. Det resterende 

50 % prosjekttapene dekkes av de 

private investorene i såkornselskapene. 

Samlede tap utover tapsfondet må 

dekkes av Såkornfondets innskutte/

opptjente kapital. 

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er bokført til antatt 

realisasjonsverdi etter samme prinsip-

per som ved tapsføring av engasje-

menter. Eventuelle nedskrivninger/

gevinst ved salg føres som hhv. tap på 

utlån og inngått på tidligere avskrevne 

engasjementer. Overtatte eiendeler 

klassifiseres som omløpsmidler.

Inntekter og kostnader på overtatte 

eiendeler fra lavrisikolån blir ført under 

driftsinntekter og kostnader i resultat-

regnskapet.
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Aksjer 

Investeringer i aksjer vurderes etter 

laveste verdis prinsipp. Alle aksjer klas-

sifiseres som omløpsmidler. Samlet har 

Innovasjon Norge tre porteføljer. 

Som markedsverdi på noterte verdi-

papirer benyttes børskurs.  For unoterte 

aksjer, samt noterte aksjer med lav 

likviditet legges en individuell verdi- 

vurdering av hver investering til grunn 

ved verdifastsettelsen av aksjene.

Tap på kundefordringer

Kundefordringer knyttet til prosjekt-

virksomheten oppføres til pålydende 

etter fradrag for avsetning til forventet 

tap. Avsetningene til tap gjøres på 

grunnlag av en individuell vurdering av 

de enkelte fordringene. I tillegg gjøres 

det en uspesifisert avsetning på  

kundefordringene for å dekke en 

generell tapsrisiko.

Balanseposter i utenlandsk valuta

Balanseposter i utenlandsk valuta 

omregnes til balansedagens kurs.

TIDSAVGRENSNINGER
Inntektsføring av renter i 

Såkornfondet

Innovasjon Norge inntektsfører ikke utlåns- 

renter på ansvarlige lån gitt til såkorn-

selskapene. Da risikoen i prosjektene 

er svært høy og såkornselskapene ikke 

skal betale renter før om 15 år, og da kun 

på de investeringer som er lønnsomme 

foretas det ikke inntektsføring av utlåns-

renter løpende, men først ved innløsning.

Overkurs/underkurs på inn- og utlån

Overkurs og underkurs ved nye låne-

opptak inntektsføres hhv. kostnadsføres 

over lånets løpetid som en justering av 

de løpende rentekostnadene. Etabler-

ingsprovisjon ved utbetaling av lån blir 

inntektsført på utbetalingstidspunktet. 

Rentestøttefond

Ved innvilgning av rentefrihet på risikolån 

inntektsføres det rentestøtte på låneord-

ningen som tilsvarer inntektstapet ved 

rentefrihet. 

Ordningen finansieres ved at det årlig 

avsettes tilskuddsmidler til rentestøttefon-

det. Avsetningene må tas av den årlige 

tilskuddsrammen for Regional utvikling 

fra Kommunaldepartementet og In-

novasjonsordningen fra Næringsdepar-

tementet. For hvert år skal det avsettes 

tilstrekkelige midler til å dekke innvilgning 

av rentefrihet i inneværende år.

Inntekter og kostnader for prosjekt-

virksomheten

For prosjekter anvendes løpende 

inntektsføring. Dette innebærer at 

inntektsføringen skjer i henhold til full-

føringsgraden etter hvert som arbeidet 

utføres. Det vil si at opparbeidet 

andel av prosjektets fortjeneste tas til 

inntekt. Fullføringsgraden fastsettes på 

grunnlag av utført produksjon. 

For prosjekter som forventes å gi tap, er 

hele det forventede tapet kostnadsført. 

Omtvistede krav inntektsføres først når 

de er avgjort eller er sikre.

Intern avregning av kostnader

Den interne avregningen av Innovasjon 

Norges indirekte kostnader mellom de 

ulike virksomheter i Innovasjon Norge 

er basert på en beregning av forbrukte 

årsverk pr. virksomhet. Avregningen vil 

til en viss grad måtte bygge på skjønn.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler føres i balansen til 

anskaffelseskost, fratrukket akkumul-

erte av- og nedskrivninger. Dersom den 

virkelige verdien av et driftsmiddel er 

lavere enn bokført verdi, og dette 

skyldes årsaker som ikke antas å være 

forbigående, skrives driftsmidlet ned til 

virkelig verdi. Utgifter ved større utskift-

ninger og fornyelser som øker drifts-

midlenes levetid vesentlig, aktiveres. 

Driftsmidler som erstattes, kostnads-

føres. Et driftsmiddel anses som varig 

dersom det har en viss økonomisk 

levetid, samt en vesentlig kostpris.  

Operasjonell leasing kostnadsføres 

som vanlig leiekostnad og klassifiseres 

som ordinær driftskostnad.

Ordinære avskrivninger er beregnet 

lineært over driftsmidlenes økonomiske 

levetid med utgangspunkt i historisk 

kostpris. Tilsvarende prinsipper legges 

til grunn for immaterielle eiendeler. 

Avskrivningene er klassifisert som 

ordinære driftskostnader. Avskrivnings-

satsene varierer fra 2 % til 25 % pr. år.
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Inntektsføring av statlige bevilgninger

Bevilgningene inntektsføres i takt 

med påløpte kostnader på de formål 

som bevilningene er ment å dekke. 

Dette betyr at deler av bevilningen et år 

kan bli overført til neste år. 

Innovasjon Norge får bevilgninger 

til administrasjon, internasjonalisering, 

profilering, innovasjon mv.

Konsolidering av datterselskap

Innovasjon Norge eier 100 % av 

aksjene i Nortra AS, som igjen eier 

100 % av aksjene i VisitNorway AS. 

Selskapene er uten virksomhet og 

har ingen bokførte eiendeler utover 

bankkonto tilsvarende bokført verdi. På 

grunn av datterselskapenes ubetydelig 

betydning for regnskapet er det ikke 

utarbeidet konsernregnskap.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet 

etter den indirekte metoden. Kontanter 

og kontantekvivalenter omfatter 

kontanter, bankinnskudd og andre 

kortsiktige, likvide plasseringer som 

umiddelbart og med uvesentlig kurs-

risiko kan konverteres til kjente kontant-

beløp og med forfallsdato kortere enn 

tre måneder fra anskaffelsesdato.

Tilskuddsfond

Innovasjon Norge har årlige tilsagns-

rammer for tilskuddsordninger til ulike 

formål. For tilskuddsordningene som 

organiseres med fond gjelder følgende 

regler:

Tilskuddsmidlene, som bevilges over 

statsbudsjettet, blir inntil utbetaling 

plassert på øremerkede konti i Norges 

Bank som ikke er rentebærende for 

Innovasjon Norge. De likvide midlene  

med tilhørende fond er ført i balansen.

For noen tilskuddsordninger bortfaller 

tilsagn dersom midlene ikke er benyttet 

senest tre år etter innvilgningsåret. 

Ubrukte tilskuddsmidler for disse 

ordningene tilbakeføres til staten.

Tilskuddsmidler som utbetales har 

ingen resultateffekt for Innovasjon 

Norge og blir således ikke utgifts- eller 

inntektsført i resultatregnskapet.

Innovasjon Norge mottar også 

tilskuddsmidler fra fylkene som settes 

på rentebærende fond i DNBNOR.  

Renten brukes til å øke tilsagnsrammen 

neste år.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsordninger som 

gir de ansatte rett til avtalte fremtidige 

pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. 

Pensjonsforpliktelser beregnes 

etter lineær opptjening på basis av 

forutsetninger om antall opptjeningsår, 

diskonteringsrente, fremtidig av-

kastning på pensjonsmidler, fremtidig 

regulering av lønn, pensjoner og ytelser 

fra folketrygden og aktuarmessige 

forutsetninger om dødelighet, frivillig 

avgang, osv. 

Pensjonsmidlene vurderes til virkelig 

verdi. Netto pensjonsforpliktelse består 

av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket 

virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto 

pensjonsforpliktelser på underfinansi-

erte ordninger er balanseført som lang-

siktig rentefri gjeld, mens netto pens-

jonsmidler på overfinansierte ordninger 

er balanseført som langsiktig rentefri 

fordring dersom det er sannsynlig at 

overfinansieringen kan utnyttes.

Endringer i forpliktelsen som skyldes 

endringer i pensjonsplanene, fordeles 

over antatt gjennomsnittlig gjen-

værende opptjeningstid eller 10 år. 

Endringer i forpliktelsen og pensjon-

smidlene som skyldes endringer i og 

avvik mot beregningsforutsetningene 

(estimatendringer), fordeles over antatt 

gjennomsnittlig gjenværende opptjen-

ingstid hvis avvikene overstiger 10 % av 

brutto pensjonsforpliktelse/pensjons-

midlene.

Netto pensjonskostnad, som er brutto 

pensjonskostnad fratrukket estimert 

avkastning på pensjonsmidlene, kor-

rigert for fordelt virkning av endringer 

i estimater og pensjonsplaner, klas-

sifiseres som ordinær driftskostnad og 

er presentert sammen med lønn og 

andre ytelser.
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Note 1          
 2004 2003  RENTER AV UTLÅN       Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Sør-/Østlandet
           
 240 834 361 869  Renter av ordinære lavrisikolån        22 382 11 603 95 255 111 594
 120 049 148 873  Renter av fiskefartøylån 57 774 5 888 53 359 3 028
 147 894 246 940  Renter av landbrukslån 33 911 22 257 38 873 52 853
 104 356 161 654  Renter av risikolån 29 334 10 952 34 931 29 139
 9 159 22 815  Renter av andre utlån 1 775 1 025 6 781 14 318
 14 740 19 589  Rentestøtte    
 637 032 961 740    145 176 51 725 229 199 210 932

Rentestøtte �

Note 2     
 2004 2003  RENTER PÅ INNLÅN
       
 302 599 569 086  Renter på innlån til lavrisikolån  *)
 59 635 120 364  Renter på innlån til risikolån
 5 603 9 298  Rentekostnader på andre utlån
 367 837 698 748    
       
*) Omfatter ordinære lavrisikolån samt lån til fiskefartøy og landbruk
       
Note 3     
 2004 2003  INNLÅNSPROVISJON TIL STATEN
       
 42 488 44 563  Låneprovisjon på innlån til lavrisikolån
 9 150 9 444  Låneprovisjon på innlån til risikolån
 51 638 54 007

Innovasjon Norge betaler 0,4 % provisjon til staten på alle innlån.  
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Note 4           INNTEKTSFØRTE BEVILGNINGER  
    
  Reiseliv Internasjonalisering Tilskudd mv. Sum
Uavregnet pr. 01.01.04  31 484 26 160 57 644
Mottatte bevilgninger  103 300 191 800 196 300 491 400
Til disposisjon  103 300 223 284 222 460 549 044
Uavregnet pr. 31.12.04 -   (11 492)  (6 160)  (17 652)
Inntektsført i 2004  103 300 211 792 216 300 531 392

Inntektsført i 2003 115 300 212 707 167 426 495 433

Inntektsføring skjer når betingelsene for bevilgningene oppfylles, og ikke nødvendigvis når bevilgningene mottas.

Note 5     
 2004 2003  EKSTERNE INNTEKTER
       
 74 752 72 984  Norge
 23 598 27 177  Norden og Baltikum
 59 451 57 175  Vest-Europa
 11 311 11 183  Øst-Europa
 24 667 25 946  Amerika
 12 439 14 178  Asia
 206 218 208 643  
 
Eksterne inntekter er i hovedsak salg av internasjonaliserings- og markedsføringstjenester.
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Note 6     
 2004 2003     DIVERSE DRIFTSINNTEKTER
       
 15 (14 091)   Netto gevinst/tap på aksjer
 2 244 4 984   Gebyr på inn-/utlån og provisjon på garantier
 (2 596) 1 786   Netto tap/gevinst på valuta
 5 726 28 286   Diverse inntekter
 5 389 20 965    

Diverse inntekter i 2004 er i hovedsak husleieinntekter.

Note 7     
 2004 2003  LØNN OG PERSONALKOSTNADER
       
 301 161 292 908  Lønn
 42 819 41 635  Arbeidsgiveravgift
 39 869 33 915  Pensjonskostnader
 65 182 44 057  Andre ytelser
 449 031 412 515    
       
Andre ytelser ovenfor består i all hovedsak av utlandstillegg, styrehonorar, forsikringer, sosiale kostnader i utlandet, andre personalkostnader samt 
avsatte omstillingskostnader
       
 1 594   Fast lønn til administrerende direktør
 97   Øvrige godtgjørelser til administrerende direktør
 101   Pensjonsavtale med administrerende direktør
 1 341   Styrehonorarer
 561   Revisjonshonorar
 286   Konsulentbistand fra revisjonsselskap
       
 3 732   Lån til ansatte
 711   Gjennomsnittlig antall årsverk
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Det er ikke inngått noen etterlønnsavtale med daglig leder utover ordinære oppsigelsesvilkår på seks måneder. Revisjonshonorar og bistand er 
for de ni siste månedene i 2004. Arbeidet i de tre første månedene ble utført av de tiligere selskapenes revisorer.  Lån til ansatte er dels 
rentefrie og dels uten pant.

Note 8           AVSKRIVNINGER PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER    
           
  Maskiner, Bygninger       
  inventar mv. eiendommer Sum    
Anskaffelseskost pr. 01.01.2004 114 017 109 405 223 422    
Akkumulerte avskrivninger  (80 254) (50 423) (130 677)    
Bokført verdi pr. 01.01.2004 33 763 58 982 92 745    
Tilgang 2004 20 252 29 496 49 748    
Avgang 2004 (241) - (241)    
Avskrivninger 2004 (13 446) (4 241) (17 687)    
Bokført verdi pr. 31.12.2004 40 328 84 237 124 565   
           
Investeringer 2000 2001 2002 2003 2004
Bygninger og eiendommer 3 913 1 502 1 146 3 931 29 496
Maskiner, inventar, biler, mv. 26 529 18 708 13 447 19 993 20 689
Sum investeringer 30 442 20 210 14 593 23 924 50 185
           
Salg av driftsmidler 577 1 005 479 328 294

Årlige leieforpliktelser utgjør ca 70 mill. kroner. Utenriksdepartementet vil overta leieforpliktelsene ved de delene av uteapparatet som integreres 
med utenrikstjenesten.
     
Note 9           DIREKTE PROSJEKTKOSTNADER    
       
Direkte prosjektkos�
i prosjektene. Kostnadene finansieres dels av kunder og dels av den offentlige bevilgningen.
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Note 10     
 2004 2003   ANDRE DRIFTSKOSTNADER
       
 86 972 85 144  Lokaler
 21 193 17 294   Leie, kjøp og vedlikehold
 55 569 64 228   Fremmede tjenester
 17 489 23 011   Kontorkostnader, trykksaker og opplæring
 35 515 24 887  Telefon og porto
 47 470 42 296  Reiser og biler
 8 159 8 982   Informasjon og representasjon
 3 677 3 842   Kontingenter, gaver og forsikring
 9 092 12 778   Andre kostnader og tap på kunder
 (7 879) (9 173) Periodiseringer og avsetninger
 277 257 273 289    

Note 11             TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER
   Ordinære  Fiske-      Sum lån og     
Tapsavsetninger lavrisikolån fartøylån Landbrukslån Risikolån Andre utlån Sum lån Garantier garantier    

Spesfiserte tapsavsetninger        
Spes. tapsavsetninger  01.01 204 675 36 746 19 383 534 016 125 530 920 350 3 370 923 720
Økte og nye spes. tapsavsetninger 97 291 9 412 3 511 143 884 57 070 311 168 5 500 316 668
Tilbakeførte spes. tapsavsetninger     (36 990) (9 160) (1 364) (101 307) -   (148 821) (916) (149 737)
Konstaterte tap på engasjementer  
uten spesifiserte avsetninger 12 075 1 062 1 389  44 829  4 975 64 330 12 202  76 532
Periodens konstaterte tap (45 730) (7 884) (1 902) (228 476) (53 322) (337 314) (13 806) (351 120)
Spesifiserte tapsavsetninger 31.12 231 321 30 176 21 017  392 946  134 253 809 713 6 350  816 063
        
Uspesifiserte tapsavsetninger        
Uspesifiserte tapsavsetninger 01.01. 135 000 50 000 15 000    200 000  200 000
Endring i uspesifiserte tapsavsetninger (15 000) (5 000)    (20 000)  (20 000)
Uspesifiserte tapsavsetninger 31.12. 120 000 45 000 15 000 -    -    180 000 -    180 000
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 Ordinære  Fiske- Landbruks- Risikolån Andre utlån Sum lån Garantier Sum lån og 
Bokførte tap lavrisikolån fartøylån lån     garantier   
Økte og nye spes. tapsavsetninger 97 291 9 412 3 511 143 884 57 070 311 168 5 500 316 668
Tilbakeførte spes. tapsavsetninger (36 990) (9 160) (1 364) (101 307) -  (148 821) (916) (149 737)
Konstaterte tap på engasjementer   
med spesifiserte avsetninger (33 655) (6 822) (513) (183 647) (48 347) (272 984) (1 604) (274 588)
Endring i sepsifiserte tapsavsetninger 26 646 (6 570) 1 634 (141 070) 8 723 (110 637) 2 980 (107 657)
Endring i uspesifiserte tapsavsetninger (15 000) (5 000)    (20 000)  (20 000)
Periodens konstaterte tap 45 730 7 884 1 902 228 476 53 322 337 314 13 806 351 120
Inngang på tidligere perioders  
konstaterte tap (5 348) (27) (98) (3 726) (9 802) (19 001)  (19 001)
Tap på utlån og garantier 52 028 (3 713) 3 438 83 860 52 243 187 676 16 786 204 462
Konstaterte tap 
Konstaterte tap på engasjementer  
uten spesifiserte avsetninger 12 075 1 062 1 389 44 829 4 975 64 330 12 202 76 532 
Konstaterte tap på engasjementer  
med spesifiserte avsetninger 33 655 6 822 513 183 647 48 347 272 984 1 604 274 588
Sum konstaterte tap 45 730 7 884  1 902 228 476 53 322 337 314 13 806 351 120

Forøvrig henvises til note 26 Tapsfond, som viser tap/tapsfondsavsetninger fordelt på tapsfondsordninger og årganger

Misligholdsutvikling;  Lavrisikolån  Risikolån
Brutto mislighold over 90 dager i mill kroner     i % av brutto utlånsportefølje i mill kroner i % av brutto utlånsportefølje
31.12.02 735 6,0% 231 9,8%
31.12.03 908 7,5% 280 12,0%
31.12.04 751 6,7% 281 13,5%

Tabellen viser sum brutto mislighold over 90 dager i mill kroner og i forhold til løpende portefølje. Sum lavrisikolån omfatter ordningene “ordinære” lavrisikolån, flåtelån og 
lavrisikolån til landbruk. Sum risikolån viser landsdekkende risikolån og distriktsrettede risikolån.

Alle lån klassifiseres etter drifts- og sikkerhetsrisiko i et egenutviklet  risikosystem. Driftsrisikoen måles fra A til D, og sikkerhetsrisikoen fra 1 til 7. Hver måned lages 
rapporter om risikoprofilen på nye tilsagn.  På den måten styres risikoen mot de måltall som er satt på det enkelte låneprodukt.
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Note 12     
 2004 2003   TAPSDEKNING
       
 2 617 (410)   Tap risikolån og garantier dekket av staten
 85 784 350 029    Tap risikolån og garantier dekket av tapsfond
 2 077 -    Tap distriktsrettet låneordning dekket av tapsfond
 12 065 19 213    Tap miljølån og garantier dekket av staten
 2 455 4 183    Tap investeringslån dekket av Landbrukets utviklingsfond
 6 125 8 139    Tap lån fra Såkornfondet dekket av tapsfond
 4 714 15 301    Tap lån fra Miljøfondet dekket av tapsfond
 115 837 396 455    
  
Det vises til notene med regnskapsprinsipper hvor tap og tapsfond er beskrevet

Note 13    
 2004 2003    RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET, DISPONERT
       
 27 370 (117 901)   Lavrisikoordningen, overført til/dekket av opptjent egenkapital
 2 781 -    Risikolån og garantier, overført staten
 645 (5 091)   Investeringsfondet for Nordvest-Russland, overført til/dekket av opptjent kapital
 412 (57)   Investeringsfondet for Øst-og Sentral-Europa, overført til/dekket av opptjent kapital
 (20 174) (17 333)   Såkornfondet, dekket av opptjent kapital
 (3 714) 16 929    Prosjektvirksomheten, overført til/dekket av opptjent egenkapital
 - -    Distriktsrettet låneordning
 - -    Lån fra Miljøfondet
 7 320 (123 453)    
       
Miljøfondet og distriktsrettet låneordning skal resultatmessig gå i balanse.
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Note 14     
 2004 2003   BUNDNE INNSKUDD I NORGES BANK
       
 - 10 000   Innskuddskapital
 1 293 809 993 538   Til investering i ansvarlig kapital
 1 307 937 1 275 272   Til utbetaling av tilskudd
 1 135 105 1 038 220   Til dekning av tap
 3 736 851 3 317 030    
       
Bundne innskudd er øremerkede midler. Med unntak av midler til investering i ansvarlig kapital får Innovasjon Norge ikke renter av bankinnskuddene. .
 
  
Note 15     
 2004 2003   LAVRISIKOLÅN                  
       
 4 902 760 5 743 436   Ordinære lavrisikolån
 3 857 628 4 061 319   Lån til landbruket
 2 484 687 2 450 788   Lån til fiskefartøy
 11 245 075 12 255 543    

Note 16 
 2004 2003   ANDRE UTLÅN
       
 1 504 033 1 570 202   Bygdeutviklingslån til landbruket
 197 750 206 775   Ansvarlige lån Såkornfondet
 128 547 157 833   Lån fra Statens Miljøfond
 104 868 30 822   Distriktsrettet låneordning
 320 694   Ansvarlige lån Investeringsfondet for Nordvest-Russland
 6 348 7 879   Ansvarlige lån Investeringsfondet for Øst-og Sentral-Europa
 3 732 1 863  Lån til ansatte
 1 945 598 1 976 068    
 
Bygdeutviklingslån forvaltes av Innovasjon Norge for Landbrukets utviklingsfond. Lånene som er rentefrie er finansiert ved utbetaling fra 
utviklingsfondet, som også  godskrives tilbakebetaling og belastes tap.
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Note 12     
 2004 2003   TAPSDEKNING
       
 2 617 (410)   Tap risikolån og garantier dekket av staten
 85 784 350 029    Tap risikolån og garantier dekket av tapsfond
 2 077 -    Tap distriktsrettet låneordning dekket av tapsfond
 12 065 19 213    Tap miljølån og garantier dekket av staten
 2 455 4 183    Tap investeringslån dekket av Landbrukets utviklingsfond
 6 125 8 139    Tap lån fra Såkornfondet dekket av tapsfond
 4 714 15 301    Tap lån fra Miljøfondet dekket av tapsfond
 115 837 396 455    
  
Det vises til notene med regnskapsprinsipper hvor tap og tapsfond er beskrevet

Note 13    
 2004 2003    RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET, DISPONERT
       
 27 370 (117 901)   Lavrisikoordningen, overført til/dekket av opptjent egenkapital
 2 781 -    Risikolån og garantier, overført staten
 645 (5 091)   Investeringsfondet for Nordvest-Russland, overført til/dekket av opptjent kapital
 412 (57)   Investeringsfondet for Øst-og Sentral-Europa, overført til/dekket av opptjent kapital
 (20 174) (17 333)   Såkornfondet, dekket av opptjent kapital
 (3 714) 16 929    Prosjektvirksomheten, overført til/dekket av opptjent egenkapital
 - -    Distriktsrettet låneordning
 - -    Lån fra Miljøfondet
 7 320 (123 453)    
       
Miljøfondet og distriktsrettet låneordning skal resultatmessig gå i balanse.
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Note 17           UTLÅN GEOGRAFISK FORDELT   

   Nord-Norge  Midt-Norge  Vestlandet Sør-/Østlandet Sum
     
Ordinære lavrisikolån 506 640 203 802 1 931 819 1 916 525 4 558 786
Fiskefartøylån 1 122 360 130 932 1 104 598 47 039 2 404 929
Landbrukslån 872 874 566 713 1 016 289 1 363 552 3 819 428
Risikolån 542 518 167 225 526 528 428 016 1 664 287
Andre utlån 252 090 227 451 585 067 746 076 1 810 684
Sum netto utlån 3 296 482 1 296 123 5 164 301 4 501 208 14 258 114

 
 
Note 18           AKSJER         
           
Selskapets navn Aksjekapital Antall aksjer Pålydende per aksje  Eierandel i % Anskaffelseskostnad
           
Investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst- og Sentral-Europa
    
Akvamiljø Caspian AS 2 750 1 000 1 000 36,4  1 000
Baltic Hydroenergy AS 10 936 176 050 10 16,1  3 376
Baltic Pork     1 364 14 878     20 21,8  5 157
Basecamp Solovki AS 990 4 334 100 43,8  60
BR Electronics Norge AS 6 792 24 180 100 35,6  2 418
ECDL Russia AS 1 454 550 000 1 37,8  2 500
Int.School og Management        60 21 347       1 35,6  439
Kola Construction AS 1 600 400 1 000 25,0  400
Odra Industries ASA 20 269 370 621 1 1,8  7 333
Pomor Gateway AS 180 450 100 25,0  327
UAB Kitron      5 753 19 216    100 33,4  6 000
Vangazu Sildspeks       330 5 000      20 30,3  1 420
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Aksjer konvertert fra lån          
Egross AS 609 142 852 1,00 23,5  1 362
Elink AS   7 469 558 338 0,15 1,1  2 792
Gellyfeed AS 3 550 2 000 150,00 8,5  2 700
Global Geo Services ASA 4 231 140 006 0,10 0,3  3 000
Interance AS 7 364 6 866 417 0,10 9,3  3 452
Miljøtak Hasopor AS 35 022 40 000 100,00 11,4  3 320
Natech AS 8 116 5 000 100,00 6,2  500
Ocean Power US  442 975 300 265 0,89 0,1  2 336
Quasar Consultants AS 2 370 3 707 100,00 15,6  904
Tellus-IT   176 16 000 0,10 0,9  400
           
Anleggsaksjer          
Index Publishing AS 3 096 10 420 100,00 33,7  1 041
Noretude Sarl FR         50 450 100,00 90,0  57
Scandinavian Tourism Inc. 1 20 10,00 20,0  2
           
Datterselskap          
Nortra AS 300 300 100,00 100,0  300
           
Sum aksjer          52 596
Sum nedskrivninger         (30 364)
Netto bokført verdi på aksjer         22 232

Datterselskapet Nortra AS er uten aktivitet og utelates fra konsolidering da det ikke har betydning for den økonomiske vurderingen av 
Innovasjon Norge. Gjennom datterselskapet eier Innovasjon Norge VisitNorway AS.
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Note 19     
 2004 2003   ANDRE EIENDELER
       
 (5 819) (5 179) Gjeld til statskassen
 2 919 (2 177) Tapskrav på staten
 - 62 417   Krav på bevilgninger fra staten
 28 653 33 301   Kundefordringer (prosjektvirksomhet)
 8 235 25 723   Andre fordringer
 33 988 114 085    
       
Note 20     
 2004 2003   OPPTJENTE INNTEKTER OG IKKE PÅLØPTE KOSTNADER
       
 121 761 149 483   Opptjente ikke forfalte renter på utlån
 1 571 -   Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter
 15 402 4 442   Bokførte ikke påløpte driftskostnader
 138 734 153 925    
       
 
Note 21              PENSJONSFORPLIKTELSER  

Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6 Pensjonskostnader. Innovasjon Norges pensjonsordninger er alle ytelses- 
planer. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 612 personer (aktive). Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i 
hovedsak avhengig av antall opptjeningsår,  lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er 
dekket gjennom forsikringsselskap, for det vesentlige Statens Pensjonskasse. 

Det er i alt 11 ulike pensjonsordninger fra de enhetene som gikk sammen i Innovasjon Norge. Ansatte i Innovasjon Norge er også tilknyttet AFP-
ordninger. Ansatte fra Statens Veiledningskontor for Oppfinnere var tidligere statsansatte. Dette gjelder åtte personer. Disse er inkludert i 2004 
og nettoeffekten er ført over resultatet.
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 2004 2003 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 26 698 25 258 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 26 885 23 996 
Avkastning på pensjonsmidler (20 930) (23 990) 
Resultatført virkning av estimatavvik 3 351 5 907 
Periodisert arbeidsgiveravgift 6 184 1 364 
   
Netto pensjonskostnad 42 188 32 535 

Pen�
Innovasjon Norge pr. 01.01.2004. 

Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen:

     31.12.2004     31.12.2003
 Midler > forpliktelse Midler < forpliktelse Midler > forpliktelse Midler < forpliktelse
Opptjente/beregnede pensjonsforpliktelser 455 382 20 116 410 391 18 723
Pensjonsmidler (til markedsverdi) (418 328) (5 367) (382 660) (4 367)
Ikke resultatført virkning av estimatavvik og 
planendringer (70 216) (1 566) (60 721) 887
Periodisert arbeidsgiveravgift - 2 616 - 695
    
Netto pensjonsforpliktelser (33 162) 15 799 (32 990) 15 938

Pensjonsforp�
Innovasjon Norge.

Investering i Storebrand Aktiv Allokering, til dekning av en pensjonsordning, er tatt med som pensjonsmidler for usikret ordning.  Årsaken er at 
det ikke er �
pensjonsordning.
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Note 19     
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Økonomiske forutsetninger: 

Diskonteringsrente 6,0 %
Forventet lønnsregulering 3,5 %
Forventet pensjonsøkning 2,9 %
Forventet G-regulering 3,5 %
Forventet avkastning på fondsmidler 6,0 %

Ikke resultatført virkning av estimatavvik periodiseres over 10 år.

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 

Note 22           INNLÅN FRA STATEN       
               
             
 Forfall lavrisikolån  Innlån  Effektiv rente  Forfall risikolån  Innlån  Effektiv rente  
               
2005 9 160 000 2,1 %  2005 2 210 000 1,9 %  
2006 545 000 3,4 %          
2007 110 000 3,6 %          
2008 240 000 4,7 %          
2009 110 000 4,7 %          
2011 35 000 6,7 %          
               
Overkurs 5 765            
 10 205 765 2,3 %   2 210 000 1,9 %  
               
Forfallsstrukturen på i�
med å styre renterisikoen i porteføljen.

Hoveddelen av innlånene er korte med løpetid innenfor seks måneder. Disse finansierer utlån til kunder med lån på flytende betingelser, dvs. lån 
med rente �
moderat resultateffekt.
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Note 23      
 2004 2003   NETTO OBLIGASJONSGJELD
       
 15 875 24 718    

Nettogjelden på 15,9 mill. kroner avdras årlig frem til år 2008. Obligasjonsgjelden omfatter fire lån som alle har klausul om renteregulering. 
Gjennomsnittlig rente for 2004 var 4,5%.  Renten fastsettes hvert eller hvert tredje år. Obligasjonene er børsnoterte.

Note 24     
 2004 2003   ANNEN GJELD
       
 116 847 121 919   Ikke utbetalte tilskuddsbevilgninger
 98 543 153 531   Skyldig oppgjør på taps- og tilskuddsfond
 39 061 52 139   Leverandørgjeld
 30 603 30 000   Gjeld til Stiftelsen Norges Eksportråd
 23 133 21 105   Avgifter, skatt og andre lønnstrekk
 2 781 -   Skyldig overføring til staten
 20 511 23 181   Diverse gjeld
 331 479 401 875    

Diverse gjeld er i hovedsak innbetalinger som ikke er godskrevet det enkelte lån.

Note 25     
 2004 2003   PÅLØPTE KOSTNADER OG IKKE OPPTJENTE INNTEKTER
       
 76 650 185 877   Påløpte ikke forfalte renter på innlån
 51 723 54 127   Påløpt ikke forfalt provisjon på innlån
 55 291 40 864   Påløpte ikke bokførte driftskostnader
 19 318 60 772   Mottatte ikke opptjente bevilgninger fra staten
 11 818 25 196   Fakturerte ikke opptjente driftsinntekter
 214 800 366 836    
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Note 26           TAPSFOND   
    
                                    Tapsfond distriktsrettede lån                                                       Tapsfond landsdekkende lån   
     Bevilget  Akk.   Rest   Netto    Bevilget  Akk.   Rest   Netto  
  Årgang    tapsfond   tap    tapsfond   utlån   tapsfond   tap    tapsfond   utlån 
                   
Utbetalte lån 1991-94 350 218 258 345 91 873 64 291 347 329 286 030 61 299 23 641
  1995 96 829 105 302 (8 473) 62 416 67 398 65 507 1 891 36 540
  1996 66 329 62 891 3 438 27 571 192 051 183 752 8 299 9 688
  1997 162 590 135 984 26 606 90 623 86 091 83 312 2 779 26 261
  1998 84 419 73 579 10 840 60 291 81 669 87 224 (5 555) 22 858
  1999 102 752 106 678 (3 926) 138 358 81 185 81 848 (663) 20 025
  2000 123 812 122 553 1 259 119 849 59 024 59 606 (582) 55 456
  2001 97 570 98 405 (835) 211 795 105 711 90 309 15 402 63 830
  2002 95 538 88 027 7 511 248 089 17 833 21 000 (3 167) 45 236
  2003 56 474 38 132 18 342 146 704 23 783 11 936 11 847 45 479
  2004 25 564 5 061 20 503 77 904 6 450 2 057 4 393 13 155
                   
    1 262 095 1 094 957 167 138 1 247 891 1 068 524 972 581 95 943 362 169
Tilsagn om lån  2002-04 97 129 - 97 129 - 29 958 - 29 958 -
    1 359 224 1 094 957 264 267 1 247 891 1 098 482 972 581 125 901 362 169

Tap i tabellen omfatter konstaterte tap og spesifiserte tapsavsetninger. Netto utlån er brutto utlån redusert med tapsavsetninger. 
                  
Den endelige størrelse� Tapsfondene for årene 2002-2004 er derfor 
ikke endelig fastsatt. I oversikten over er tapsfondene for disse tre årene beregnet ut fra utbetalte lån pr. 31.12.2004.  Rest opprinnelig bevilget tapsfond knyttet til ikke utbetalte lån vises også. 
   
Med bakgrunn i at tap på utlån av risikolån skal inndekkes �  
identifiserte tap på enkeltengasjementer, men også uspesifiserte tapsavsetninger, inkl. forventede fremtidige tap i låneporteføljen.  Gjennom tapsfondene er det dermed midler til dekning 
av tap utover det som det i henhold til Kredittilsynets tapsforskrift skal tapsavsettes for.

Etter store tap i 2002/2003 viser beregninger at tapsfondene helle�
op� .  Opptrappingsplanen går til og med 2006.  Beløpet 
tapsfondene ekstraordinært er styrket med utgjør i 2004 139 mill. kroner.   
   
Administrasjonen anslår de uspesifiserte tapsavsetningene, slik Kredittilsynets tapsforskrift definerer dette, skjønnsmessig til 40 mill. kroner for landsdekkende risikolån, 60 mill. kroner for 
distriktsrettede lån og 10 mill. kroner for statens miljøfondslån pr. 31.12.2004.
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                       Tapsfond distriktsrettede garantier                                  Tapsfond landsdekkende garantier 
     Bevilget  Akk.   Rest     Bevilget  Akk.   Rest   
  Årgang  tapsfond   tap    tapsfond     tapsfond   tap    tapsfond   
Garanti 1991-94 33 630 18 169 15 461   13 593 8 005 5 588  
  1995 5 063 4 855 208   8 142 8 123 19  
  1996 8 126 2 945 5 181   2 745 1 094 1 651  
  1997 - - -   8 487 4 021 4 466  
  1998 - - -   10 929 12 610 (1 681)  
  1999 - - -   - - -  
  2000 - - -   4 030 7 656 (3 626)  
  2001 - - -   1 363 1 677 (314)  
  2002 - - -   63 - 63  
  2003 - - -   19 410 3 761 15 649  
  2004 - - -   30 610 - 30 610  
    46 819 25 969 20 850   99 372 46 947 52 425  
Tilsagn om garanti 2002-04 - - -   22 351 - 22 351  
    46 819 25 969 20 850   121 723 46 947 74 776  

  
  Bevilget  Akk.  Rest Netto 
  tapsfond tap  tapsfond utlån
Utbetalte risikolån 2 330 620 2 067 539 263 081 1 610 059
Utbetalte lån Miljøfondet 80 508 50 952 29 556 113 663
Utbetalt Distriktsr. låneordn. 17 286 2 077 15 209 104 067
Utbetalte lån Såkornfondet 52 916 52 916 - 79 331
Ikke utbetalte lån 408 876 - 408 876 -
Risikogarantier 146 191 72 915 73 276 -
Ikke utstedte garantier 22 351   22 351 -
   3 058 748 2 246 399 812 349 1 907 120
         
For nærmere beskrivelse av tapsfond og tapsføring vises det til regnskapsprinsipper.
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Den endelige størrelse� Tapsfondene for årene 2002-2004 er derfor 
ikke endelig fastsatt. I oversikten over er tapsfondene for disse tre årene beregnet ut fra utbetalte lån pr. 31.12.2004.  Rest opprinnelig bevilget tapsfond knyttet til ikke utbetalte lån vises også. 
   
Med bakgrunn i at tap på utlån av risikolån skal inndekkes �  
identifiserte tap på enkeltengasjementer, men også uspesifiserte tapsavsetninger, inkl. forventede fremtidige tap i låneporteføljen.  Gjennom tapsfondene er det dermed midler til dekning 
av tap utover det som det i henhold til Kredittilsynets tapsforskrift skal tapsavsettes for.

Etter store tap i 2002/2003 viser beregninger at tapsfondene helle�
op� .  Opptrappingsplanen går til og med 2006.  Beløpet 
tapsfondene ekstraordinært er styrket med utgjør i 2004 139 mill. kroner.   
   
Administrasjonen anslår de uspesifiserte tapsavsetningene, slik Kredittilsynets tapsforskrift definerer dette, skjønnsmessig til 40 mill. kroner for landsdekkende risikolån, 60 mill. kroner for 
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Note 27     
 2004 2003   RENTESTØTTEFOND
       
 57 081 75 621   Inngående balanse 01.01.
 14 180 -   Avsatt til fond i 2004
 (14 466) (18 540)   Inntektsført rentestøtte i 2004
 56 795 57 081    
       
Rentestøt�
 
Note 28             TILSKUDDSFOND          
           
Ikke utbetalte tilskudd fordelt på årgang: 2002 2003 2004 2005 SUM
Ordninger fra Kommunal- og regionaldepartementet 155 604 7 274 63 178 4 841 230 897
Ordninger fra Nærings- og handelsdepartementet 3 109 17 281 119 450 - 139 840
Ordninger fra fylkeskommunene - 127 548 287 847 - 415 395
Ordning fra Landbrukets utviklingsfond - - 82 936 - 82 936
Andel av Landbrukets utviklingsfond knyttet til rentefrie lån*) - - - - 1 503 988
Tilskudd til Nordvest-Russland *) - - - - 13 434
    158 713 152 103 553 411 4 841 2 386 490
*) Ordningene er ikke knyttet til årganger. 
 Innovasjon Norge utbetalte 1 368,6 mill. kr. i tilskudd i 2004          
      
Note 29     
 2004 2003   LÅNE- OG INVESTERINGSFOND
       
 150 000 150 000   Innskutt kapital i Investeringsfondet for Nordvest-Russland
 38 207 37 562   Opptjent kapital
 120 000 120 000   Innskutt kapital i Investeringsfondet for Øst-og Sentral-Europa
 (11 168) (11 580)   Opptjent kapital
 1 090 000 790 000   Innskutt kapital i Såkornfondet
 44 259 64 433   Opptjent kapital
 128 721 157 783   Innskutt kapital i Miljøfondet
 1 560 019 1 308 198    

Motpostene til låne- og investeringsfondene består av bankinnskudd, ansvarlige utlån og aksjer
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Note 30           EGENKAPITAL       
       
   Lavrisiko-   Prosjekt-   Innovasjon Norge
   ordningen  virksomheten Sum totalt
Innskuddskapital -    -     10 000 
Innskutt egenkapital 619 788 26 257  646 045 656 045
Opptjent egenkapital pr. 01.01 (32 305) -    (32 305) 
Tilført egenkapital 39 600 -     39 600 
Årets overskudd/underskudd 27 370 (3 714) 23 656 30 951
  654 453 22 543  686 996
  
Innovasjon Norge fikk tilført 39,6 millioner kroner fra eier, Nærings- og handelsdepartementet, i 2004 som en generell styrking av egenkapitalen. 

� Turistråd 
(NTR) som inngår i Innovasjon Norge:

Egenkapital 31.12.03 SND 597,4   mill.kr
Egenkapital 31.12.03 NTC 35,2 mill.kr
Egenkapital 31.12.03 NTR    21,1 mill.kr  
Sum egenkapital 31.12.03 653,7 mill.kr 

Egenkapital 01.01.04 Innovasjon Norge  623,7  mill.kr

Differanse 30,0  mill.kr

Differansen skyldes av stiftelseskapitalen til Norges Eksportråd ikke ble overført til Innovasjon Norge. 

 
Note 31           BETINGEDE FORPLIKTELSER 

I en �
Etter vår oppfat� .     

N
O

TER

        
         
Note 27     
 2004 2003   RENTESTØTTEFOND
       
 57 081 75 621   Inngående balanse 01.01.
 14 180 -   Avsatt til fond i 2004
 (14 466) (18 540)   Inntektsført rentestøtte i 2004
 56 795 57 081    
       
Rentestøt�
 
Note 28             TILSKUDDSFOND          
           
Ikke utbetalte tilskudd fordelt på årgang: 2002 2003 2004 2005 SUM
Ordninger fra Kommunal- og regionaldepartementet 155 604 7 274 63 178 4 841 230 897
Ordninger fra Nærings- og handelsdepartementet 3 109 17 281 119 450 - 139 840
Ordninger fra fylkeskommunene - 127 548 287 847 - 415 395
Ordning fra Landbrukets utviklingsfond - - 82 936 - 82 936
Andel av Landbrukets utviklingsfond knyttet til rentefrie lån*) - - - - 1 503 988
Tilskudd til Nordvest-Russland *) - - - - 13 434
    158 713 152 103 553 411 4 841 2 386 490
*) Ordningene er ikke knyttet til årganger. 
 Innovasjon Norge utbetalte 1 368,6 mill. kr. i tilskudd i 2004          
      
Note 29     
 2004 2003   LÅNE- OG INVESTERINGSFOND
       
 150 000 150 000   Innskutt kapital i Investeringsfondet for Nordvest-Russland
 38 207 37 562   Opptjent kapital
 120 000 120 000   Innskutt kapital i Investeringsfondet for Øst-og Sentral-Europa
 (11 168) (11 580)   Opptjent kapital
 1 090 000 790 000   Innskutt kapital i Såkornfondet
 44 259 64 433   Opptjent kapital
 128 721 157 783   Innskutt kapital i Miljøfondet
 1 560 019 1 308 198    

Motpostene til låne- og investeringsfondene består av bankinnskudd, ansvarlige utlån og aksjer
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2004 var Innovasjon Norges første 

driftsår etter sammenslåingen av 

Statens nærings- og distriktsutviklings-

fond (SND), Norges Eksportråd, Norges 

Turistråd og Statens veilednings- 

kontor for oppfinnere (SVO). Innovasjon 

Norge skal i følge formålsparagrafen 

fremme bedrifts- og samfunns- 

økonomisk lønnsom næringsutvikling 

i hele landet, og utløse ulike distrikt-

ers og regioners næringsmessige 

muligheter. Dette gjøres gjennom å 

stimulere til økt innovasjon, internasjon-

alisering og profilering.  

Økt Innovasjon
Den sentrale målsettingen i nærings- 

og regionalpolitikken er å øke 

innovasjonsevnen i norsk næringsliv. 

Innovasjon Norge er et viktig redskap 

for myndighetene for å oppnå dette 

målet. Vi kan tilby finansierings- 

ordninger som kan redusere  

bedriftenes risiko i gjennomføringen 

av en rekke forskjellige prosjekter. 

Dette gjelder ikke bare nyskaping og 

programmer for kompetanseutvikling, 

men også etablering og utvikling av 

nettverk mellom bedrifter, FoU-miljø og 

virkemiddelaktører. 

Arbeidet i 2004 har vært konsentrert 

om tre arbeidsområder: 

» entreprenørskap, 

» innovasjon i etablerte bedrifter 

» etablering og oppbygging av 

 regionale og nasjonale 

 innovasjonsmiljøer. 

Til sammen har 3800 innovasjons-

prosjekter over hele landet fått 

tilsammen 1,88 milliarder kroner. Dette 

er nær 50 % av de økonomiske virke-

midlene Innovasjon Norge rår over. 

Midlene fordeler seg på lån, garantier 

og tilskudd.

Av de samlede bevilgningene som  

Innovasjon Norge foretok i 2004, er nær  

1 milliard kroner gått til vel 2000 prosjek-

ter med formål om å starte og utvikle nye 

bedrifter. Ca 55 % av disse prosjektene 

gjelder utvikling av nye bedrifter hvor den 

planlagte produksjonen vil representere 

noe nytt i markedet, eller gi eksisterende 

produkter nye anvendelsesområder. De 

andre prosjektene, som gjelder ny- 

etablering, er av mer tradisjonell 

virksomhet. I tillegg til dette har ca 250 

nyetablerte og nyskapende bedrifter 

deltatt i vårt spesielle entreprenørskaps-

program. Dette programmet skal bidra til 

økt internasjonalisering. 

Nær milliarden til nysatsinger
Ca 880 millioner kroner er bevilget til vel 

1800 prosjekter i etablerte bedrifter, for at 

de skal kunne introdusere nye eller ves-

entlig endrede produkter eller tjenester i 

markedet. Det kan også dreie seg om å 

tilby eksisterende produkter eller tjenester 

på nye markeder eller bruksområder. 

Arbeidet med utvikling av innovasjons-

systemer og nettverk (regionale og  

nasjonale) har fortsatt i 2004. Ved 

utgangen av 2004 var det igangsatt 19 

regionale innovasjonsnettverk gjennom 

programmet “Arena – innovasjon i net-

tverk”. Dette programmet er et samar-

beidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, 

Norges forskningsråd og SIVA, hvor 

prosjektansvaret og programledelsen 

ligger hos Innovasjon Norge. Størrelsen 

på disse nettverkene, både i antall del-

takende bedrifter og geografisk utstrek-

ning, er svært forskjellig. Det er dessuten 

igangsatt et eget, nasjonalt innovasjons-

nettverk innen møbelindustrien. 

For de første nettverkene som ble 

etablert, er det nå igangsatt flere interes-

sante utviklingsprosjekter. Disse er en 

direkte følge av samarbeidet som ble 

etablert.

Det er et mål at prosjektene som  

Innovasjon Norge gir finansiell bistand 

til, også skal føre til kompetanseutvikling 

i bedriftene. Av det samlede antall 

bevilgninger til lån, garanti og tilskudd, 

vil prosjektet i 27 % av tilfellene føre til 

kompetanseheving i bedriftene. Det er i 

stor grad de virkemidlene som er rettet 

mot innovasjon som vil ha den største 

virkningen på kompetanseutviklingen. 

Administrasjonens beretning 2004 
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Innovasjon Norge har dessuten flere 

andre tiltak som på forskjellig vis tar sikte 

på å fremme utvikling av kompetansen 

i den enkelte bedrift, og i nettverkene. 

Dette gjelder bl.a. design,  FRAM-

programmet (et kompetansetilbud innen 

ledelse og strategi) og BIT-programmet 

som skal øke verdiskapingen for SMB 

gjennom effektiv anvendelse av IKT og 

elektronisk forretningsdrift.

Et viktig arbeidsområde er å heve  

kompetansen innen internasjonal 

markedsføring og kunnskap om inter-

nasjonale forhold. Både vår kurs- og 

oppdragsvirksomhet, de generelle 

tilbudene på internett, EksportAktuelt, 

Eksporthåndboken og handelsteknisk 

informasjon, er viktige bidrag til dette. 

Økt internasjonalisering
Globaliseringen fører til at norsk 

næringsliv, både på hjemme- og 

utemarkedene, møter sterkere konkur-

ranse. Derfor er det viktig å sette  

bedriftene bedre i stand til å gjøre 

fremstøt internasjonalt. Blant annet 

må kunnskapen om internasjonale 

markeder økes. Vår rolle vil være å 

påse at norsk næringsliv får tilgang til 

informasjon og kunnskap om internas-

jonale markedsmuligheter og forhold. Vi 

skal også bistå i konkrete internasjonale 

aktiviteter og tilby kompetanseutviklings-

tiltak innen internasjonalisering.

Arbeidet her har vært konsentrert om tre 

arbeidsområder:

» Innhenting og spredning av 

 informasjon og kunnskap om 

 internasjonale forhold

» Utnyttelse av internasjonale   

 markedsmuligheter

» Internasjonal utveksling av teknologi  

 og kunnskap.

I tillegg er internasjonal satsing et pri-

oritert område knyttet til den finansielle 

delen av Innovasjon Norges arbeid. 

Nesten 1/3 av de totale bevilgningene 

av lån, garantier og tilskudd (ca 1,2 mil-

liarder kroner) går til prosjekter som er 

internasjonalt rettet. 

De mest innovasjonsrettede ordningene 

er blant annet Offentlige forsknings- og 

utviklingskontrakter (OFU), Industrielle 

forsknings- og utviklingskontrakter 

(IFU), landsdekkende og distriktsrettede 

risikolån og utviklingstilskudd, samt 

marint innovasjonsprogram. Disse 

tiltakene støtter satsninger hvor det 

internasjonale aspektet ofte er mest 

fremtredende.

Innovasjon Norge har en rekke aktiv-

iteter innen innhenting og viderefor- 

midling av informasjon og kunnskap om 

internasjonale forhold. Det omfatter bl.a. 

å foreta analyser for å identifisere nye 

markedsmuligheter for norske bedrifter. 

Vi er engasjert i samarbeidsprosjektet 

“Team Norway”, som skal bidra til å 

styrke arbeidet overfor næringslivet 

internasjonalt. Videre har vi etablert ulike  

informasjonskanaler, som skal bidra 

til å øke bedriftenes kunnskaper. Disse 

kanalene har blitt svært positivt mottatt.

Innovasjon Norge behandlet i 2004 

ca 35 000 henvendelser fra bedriftene 

ang. eksportspørsmål, og ca 3 500 

henvendelser ang. handelstekniske 

problemstillinger. I 2004 arrangerte 

Norges Eksportskole 50 kurs med over 

800 deltagere. Denne kursvirksomheten 

er et ledd i vårt arbeid med informasjon- 

og kunnskapsspredning.

Internasjonale muligheter
Innovasjon Norge legger stor vekt på 

å styrke samarbeidet mellom bedrifter 

og bransjer, for å bedre deres situasjon 

på det internasjonale markedet. Vi har 

derfor tatt initiativet til å etablere og 

utvikle nettverk, som skal fokusere på 
markedsmulighetene internasjonalt. I 

2004 har det vært 10 slike nettverk i drift. 

Noen av dem er regionale (f.eks. 

eksportsatsing Trøndelag), mens 

andre er knyttet til bransjer og spesielle 

markeder i utlandet.

Innovasjon Norge har en rekke tilbud 

til bedrifter som vil forsøke å satse 

internasjonalt. Dette er behovstilpassede 

tjenester, og omfatter konkrete oppdrag 

som vi får fra bedriftene, og tar betaling 

for. I 2004 utførte vi oppdrag for ca 

1 150 bedrifter, hvorav SMB-programmet 

og Entreprenørprogrammet omfattet ca 

330 virksomheter. 

Innenfor internasjonalt teknologisam-

arbeid er formålet å utveksle teknologi 

med utlandet. I 2004 har vel 300 slike 

samarbeidsprosjekter vært i drift med 

nær 1000 deltagende bedrifter. Av disse 

var det ca 190 prosjekter med over 600 

deltakende bedrifter som gikk ut på å 

kartlegge markedsmuligheter 
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for norsk teknologi og spredning 

av norsk FoU-virksomhet i utlandet. I 

arbeidet med teknologiutveksling er det 

videre etablert ca 120 nettverk og al-

lianser mellom norske og internasjonale 

bedrifter og FoU-miljøer som skal bidra 

til å utnytte teknologiske fortrinn. Over 

700 bedrifter deltok i disse nettverkene. 

Styrket profilering av Norge og 
norsk næringsliv internasjonalt
Innovasjon Norge har et spesielt ansvar 

for å bidra til å øke kunnskapen om 

Norge, norsk næringsliv og norsk  

teknologi i utlandet. Dette vil på sikt 

kunne bedre næringslivets muligheter 

til å nå fram med sine internasjonale 

satsinger. Profilering av norsk næringsliv 

foregår blant annet gjennom norske 

bedrifters deltakelse i delegasjoner ved 

stats- og offisielle besøk, utgivelse av 

publikasjoner, arbeide med internett-

presentasjoner samt fagmesser. 

Utenriksdepartementet har det over-

ordnede ansvaret for delegasjons- 

virksomheten. Vi bidrar, på oppdrag fra 

Nærings- og handelsdepartementet, 

med opplegg og gjennomføring av de 

næringsrettede arrangementene, samt 

kontakten med næringslivet. I 2004 ble 

det gjennomført åtte delegasjonsreiser 

til utlandet, og det var seks statsbesøk/

offisielle besøk i Norge som vi var involv-

ert i. Et betydelig antall norske bedrifter 

deltok i ulike arrangementer i tilknytning 

til disse delegasjonene.

Næringslivsprofilering foregår dessuten 

gjennom forskjellige publikasjoner og 

på internett. Det er utgitt 10 publikasjoner 

i serien Norway Export i 2004, og det 

er utarbeidet tre delegasjonsbrosjyrer. 

Internettportalen www.nortrade.com 

har hatt et betydelig antall treff. I alt er 

ca 3500 eksportører registrert i portalen. 

Den har resultert i konkrete forespørsler 

til nær 1350 virksomheter. Innovasjon 

Norge har i tillegg bistått ved bedrifters 

deltakelse på 11 fagmesser og 25 reise-

livsmesser rundt om i verden i 2004.  

Reiseliv
Profilering og markedsføring av Norge 

som reisemål er et prioritert arbeids- 

område. Innovasjon Norge ønsker å 

bidra til økt fokus på de enkelte desti-

nasjoner og reiselivsbedrifter, samt å 

øke kompetansen og samarbeidet i 

næringen. 

Et viktig ledd i markedsføringen av 

Norge som reisemål, er den inter-

nasjonale og nasjonale kampanje-

virksomheten, utgivelse av brosjyre-

materiell, samt reiselivsportalen www.

visitnorway.com. Ved utangen av 2004 

omfattet portalen nær 9000 produkter. 

Samme år hadde portalen ca 2,85 

millioner besøk, noe som representerer 

en økning på nær 60 % fra 2003. Det 

foregår et kontinuerlig arbeid med å 

videreutvikle denne portalen. 

Innovasjon Norges utenlandskontorer 

arrangerer årlig et stort antall reiser 

for utenlandske journalister til Norge. I 

2004 ble det gjennomført vel 800 slike 

pressereiser. Dette har resultert i nær 

6000 artikler i aviser/tidsskrift, radio- og 

TV-programmer. Den redaksjonelle 

verdien av disse oppslagene er anslått 

til ca 280 millioner kroner. Videre ble 

det i 2004 sendt ut 86 pressemeldinger 

og 44 nyhetsbrev til de nær 5000 

utenlandske pressekontaktene som er 

opprettet. 

Utenlandskontorene får et stort antall 

henvendelser som besvares. Årlig dreier 

det seg om ca 200 000 slike kontakter. 

Det er registrert ca 1200 turoperatører 

i utlandet som selger norske reiselivs-

produkter, hvorav ca 260 kan karak-

teriseres som norgesspesialister. Disse 

er viktige målgrupper for reiselivssats-

ingen, og det tilbys kurs og studieturer 

tilpasset denne målgruppen. 

På Norwegian Travel Workshop i 2004, 

som ble arrangert i Ålesund for norske 

og utenlandske turoperatører, deltok 

representanter fra 22 land. Arrange-

mentet hadde deltakelse fra 266 

norske selgere av reiselivstjenester og 

233 kjøpere (turoperatører).  

Som ledd i kompetanseheving og 

kunnskapsoverføring til næringen gjen-

nomføres ulike tiltak, som informasjon 

på www.innovasjonnorge.no samt 

distribusjon av e-nyhetsbrevet “Reise-

livsnytt” til ca 4500 næringsaktører og 

andre bransjekontakter. I tillegg kom-

mer utstrakt foredragsvirksomhet. 

Av et totalt budsjett på ca 185 millioner 

kroner innen reiselivssatsingen  i 2004, 

ble vel 92 millioner kroner inndekket 

gjennom salg av tjenester til reiselivs-

næringen. Dekningen av drifts- 

kostnadene forøvrig er gjennom bevilg-

ninger fra Nærings- og handels- 
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departementet (82,2 mill kr) og Landbruk- 

og matdepartementet (11,3 mill kr). 

Av Innovasjon Norges låne- og 

tilskuddsordninger ble det gitt 40 mil-

lioner kroner i lån og ca 82 mill kroner 

i tilskudd i 2004 til hotell og restaurant-

næringen. 

Næringsutvikling basert 
på regionale forutsetninger
Forutsetningene og utfordringene for 

utvikling av næringslivet i de ulike 

deler av landet er forskjellig. Føringene 

for Innovasjon Norges virksomhet og 

bruk av bevilgningene fra fylkes- 

kommunene legges gjennom det  

regionale partnerskap (RUP).  

Innovasjon Norges kontorer deltar 

aktivt i dette partnerskapet, og har 

også til en viss grad deltatt i de 

spesielle prosjektgruppene som har 

fått ansvaret for kompensasjons- 

midlene. De enkelte fylkeskommunene 

får årlig en rapportering fra Innovasjon 

Norges kontorer i hht. de regionale 

føringene som er lagt. 

Enkelte premisser for Innovasjon Norges 

arbeid er gjennomgående i de fleste 

fylker. Satsing på innovasjon, nyetabler-

inger, kompetanseheving og inter-

nasjonalisering, er viktig i Innovasjon 

Norges arbeid. Dette blir også prioritert i 

de fleste fylkene.

Av de samlede distriktsrettede ordnin-

gene (lån og tilskudd) over Kommunal-  

og regionaldepartementets (KRD) bud-

sjett på vel 750 millioner kroner, ble ca 

73 % bevilget til innovasjonsprosjekter. 

Av disse gikk ca 60 % til nyetableringer 

og 32 % til prosjekter som vil føre til 

økt kompetanse i bedriftene. Noe i 

underkant av 50 % av prosjektene var 

internasjonalt rettet. 

Av de samlede bevilgningene til lån, 

garanti og tilskudd gikk ca 55 % til det 

distriktspolitiske virkeområdet, vedtatt av 

KRD. Av de landsdekkende ordningene 

er det spesielt de fylkesvise BU-midlene, 

lavrisikolån og ordningene rettet mot 

marine næringer og fiskeflåten som er 

blitt prioritert.

Bevilgningene til omstillingsområdene 

foretas av fylkeskommunene, og  

rapportering for bruken av dem gjøres 

av disse. Innovasjon Norge disponerte 

i 2004 6,5 millioner kroner til arbeidet 

med regional omstilling. Midlene er 

benyttet til finansiering av oppdrags-

ledere, videreutvikling av arbeidsområ-

det og igangsetting av pilotprosjekter. 

Prioritering av små og mellom-
store bedrifter (SMB)
SMB med særlig vekt på entre-

prenører, unge bedrifter og SMB med 

vekstambisjoner er blant Innovasjon 

Norges prioriterte målgrupper. Samlet 

for alle låne-, garanti- og tilskudds-

ordningene ble ca 27 % bevilget til 

entreprenører. Nær 90 % ble bevilget 

til bedrifter med under 100 ansatte 

og 77 % til bedrifter med under 20 

ansatte. Når det gjelder den internas-

jonalt rettede virksomheten er også 

SMB prioritert. Mellom 60 og 80 % 

av bedriftene som har deltatt i den 

internasjonale kursvirksomheten, på 

messer og i teknologisamarbeids- 

nettverkene er i denne gruppen.

Landbruk
De største bevilgningene knyttet til 

utvikling av landbruk og landbruks-

tilknyttet virksomhet er gitt gjennom 

de bedriftsrettede fylkesvise Bygde-

utviklingsmidlene (BU-midlene). Det 

er innvilget i alt 239 millioner kroner i 

tilskudd og 493 millioner kroner i lån 

med rentestøtte til i alt 2047 prosjekter. 

Av dette er henholdsvis 92,4 millioner 

kroner i tilskudd og 109,3 millioner 

kroner i lån med rentestøtte gitt til 

utviklingsprosjekter/nye næringer. 

Resten er gitt til tradisjonelt jord- og 

hagebruk. Av de totale BU-midlene er 

nær 70 % gått til tiltak i distriktene. 

Innovasjon Norge sentralt har 

dessuten innvilget ca. 42 millioner 

kroner i sentrale BU-midler til bedrifts-

overgripende tiltak av typen nasjonale 

pilotprosjekter, nasjonale FoU-prosjek-

ter og nasjonale referanseprosjekter.

Den øvrige virkemiddelbruken på 

landbruksområdet er i hovedsak 

knyttet til de ulike programsatsingene. 

Gjennom Verdiskapingsprogram-

met for mat (Matprogrammet) er det 

i 2004 bevilget netto 94,1 millioner 

kroner til i alt 195 prosjekter. Program-

met skal legge til rette for utvikling 

og produksjon av norske matvarer 

med styrket konkurranseevne og/eller 

bedret lønnsomhet både for primær-

produsenten og resten av verdikjeden. 
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Konkurransestrategier for norsk mat  

er et utviklingsprogram med formål 

å styrke konkurransekraften til norsk 

matproduksjon i alle ledd i verdikjeden. 

Midlene benyttes til delprogrammet 

Tilskudd til markedsorientert produkt-

utvikling og organisasjonen Matmerk 

som eier og driver merkeordnin-

gene Godt Norsk og Spesialitet. Ved 

utgangen av 2004 var 28 bedrifter og 

505 ulike produkter under Godt Norsk 

merke. Spesialitetmerket er tildelt 18 

bedrifter og 30 ulike produkter. Det er i 

2004 bevilget  18,1 millioner kroner til i 

alt 12 prosjekter.

Verdiskapingsprogrammet for bruk og 

foredling av trevirke (Treprogrammet) er 

et utviklingsprogram som skal bidra til 

nyskaping og markedsorientering innen 

tresektoren for å bedre lønnsomheten i 

hele verdikjeden. Det er i 2004 innvilget 

i alt 28,3 millioner kroner til i alt 75 

prosjekter. 

Bioenergiprogrammet er et utviklings-

program som skal bidra til økt verdi-

skaping innen bioenergi fra landbruket 

og stimulere til økt bruk av fornybare 

energikilder. Det er innvilget støtte til i 

alt 63 prosjekter i 2004 med en samlet 

støtte på 18,6 millioner kroner. Program-

mets målsetting og målgruppe er justert 

i 2004 slik at det nå også er blitt mulig å 

gi tilskudd til gårdsanlegg, produksjon 

av biodrivstoff og pilotprosjekter innen 

flisproduksjon. Det ble høsten 2004 

bevilget til sammen 9,4 millioner kroner i 

støtte til disse “nye” områdene.

Kvinner
I tillegg til det spesielle programmet 

“Kvinner i fokus” skal prosjekter som 

bidrar til økt deltakelse av kvinner i 

næringslivet, både som etablerere og i 

eksisterende bedrifter, prioriteres. Av de 

samlede bevilgningene til lån, garanti 

og tilskudd gikk 20 % til prosjekter som 

er definert som kvinnerettede, og i nær 

30 % av bedriftene som fikk slike bevilg-

ninger utgjør over 50 % av syssel- 

settingen kvinner. Av prosjektene, som 

innebærer kompetanseutvikling i  

bedriftene, gikk ca 20 % til prosjekter 

som er definert som kvinnerettede. 

Miljø
Av de samlede bevilgningene til lån, 

garanti og tilskudd, gikk 14 % til miljø- 

rettede prosjekter. Utenom Bioenergi- 

programmet, som er spesielt miljørettet, 

gikk også en stor andel av bevilgnin-

gene fra marint innovasjonsprogram, 

Treprogrammet, IFU og distriktsrettede 

tilskudd til miljørettede prosjekter

Innovasjon Norges utløsende 
effekt og bidrag til nye 
arbeidsplasser
Innovasjon Norges virkemidler skal 

bl.a. korrigere for svikt i finansierings- 

markedet. Bevilgningene til utviklings-

prosjektene skal derfor i første rekke gis 

til risikofylte prosjekter med utviklings- 

og framtidig inntjeningspotensial, og 

som det er vanskelig å få finansiert i det 

private markedet. I de årlige kunde- 

effektundersøkelsene som vi  

gjennomfører i samarbeid med depar-

tementene inngår bl.a. analyser av i 

hvilken grad vår finansieringsbistand 

er utløsende for gjennomføring av 

prosjektene.  

Den siste årgangen som er undersøkt 

(2003) viser at av de av våre tjenester 

som inngår i undersøkelsen, ville vel  

50 % av prosjektene ikke blitt gjennom-

ført uten vår bistand. Legger man til de 

prosjektene som ville blitt utsatt i tid,  

eller gjennomført i mindre skala,  

utgjorde andelen noe over 80 %. Det 

betyr at kun ca 20 % av prosjektene 

i 2003 ville blitt gjennomført uten 

endringer, dersom en ikke hadde fått 

bistand fra Innovasjon Norge. 

Prosjektene som Innovasjon Norge 

har deltatt i finansieringen av, blir også 

vurdert i kundeeffektundersøkelsene. 

Her blir det blant annet sett på hvilken 

betydning de har hatt for sysselsettings-

utviklingen. Den siste årgangen som 

er undersøkt, når det gjelder virkning 

på sysselsettingen, er 2000-årgangen. 

Denne viser at i 2004 førte de prosjek-

tene som ble delfinansiert av Innovasjon 

Norge i 2000, og hvor vår bistand var av 

betydning for gjennomføring, til ca 7000 

nye arbeidsplasser. Innovasjon Norges 

kostnader, pr ny arbeidsplass som ble 

etablert, ble beregnet til å være mellom 

220-260 000 kroner.

Organisasjon
Innovasjon Norge ble etablert 1. januar 

2004 med ny administrasjon og ledelse. 

Hovedkontoret ligger i Oslo, og vi har 

kontorer i alle fylker og i mer enn 30 

land over hele verden. Det er derfor lett 

å komme i kontakt med oss. Våre totalt 
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Adm. direktør
Gunn Ovesen 

Divisjon Norge
Kolbjørn Almlid

Tjenester og produkter
Roar Tobro

Stab
Finn Kristian Aamodt

Divisjon utland
Harald Nævdal 

Strategiske prosjekter 
Randi Hestnes

 ca. 700 medarbeidere har kunnskap 

om lokale og internasjonale forhold 

som skal bidra til at kundenes ideer blir 

forretningssuksesser.

Organisasjonen er delt inn i tre utøvende 

divisjoner og to stabsfunksjoner. Divisjon 

Norge, ledet av Kolbjørn Almlid har 

ansvaret for alle kontorene i Norge. 

Divisjon utland, ledet av Harald Nævdal 

har ansvar for alle kontorene i utlandet. 

Divisjon for tjenester og produkter, ledet 

av Roar Tobro har ansvaret for utviklin-

gen av Innovasjon Norges produkter, 

programmer og tjenester. Divisjonen 

har også bl.a. ansvar for å utarbeide 

strategier på våre satsingsområder.

Stab, ledet av Finn Kristian Aamodt, er 

delt inn i økonomiavdeling, HR-avdeling, 

IT-avdeling, strategiavdeling, depot, 

juridisk avdeling, forvaltningsavdeling, 

profi leringsavdeling og kommunikasjons-

avdeling. Randi Hestnes har ansvaret for 

 strategiske prosjekter. Administrativt 

ligger selskapet under Nærings- og 

handels-departementet. Innovasjon 

Norge er et særlovselskap.

Ledergruppa i Innovasjon Norge 
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KONTORER I NORGE
ostfold@innovasjonnorge.no
T +47 69 13 91 40, F +47 69 13 91 41
 
osloogakershus@innovasjonnorge.no
T +47 22 00 25 00, F +47 22 00 28 55
 
hedmark@innovasjonnorge.no
T +47 62 51 99 50, F +47 62 51 99 60
 
oppland@innovasjonnorge.no
T +47 61 27 98 30, F +47 61 27 98 40
 
buskerud@innovasjonnorge.no
T +47 32 21 97 00, F +47 32 21 97 01
 
vestfold@innovasjonnorge.no
T +47 33 01 89 20, F +47 33 01 89 21
 
telemark@innovasjonnorge.no
T +47 35 58 86 60, F +47 35 58 86 50
 
agder@innovasjonnorge.no
T +47 37 00 53 30, F +47 37 00 53 33
 
agder@innovasjonnorge.no
T +47 38 12 99 70, F +47 38 12 99 80

rogaland@innovasjonnorge.no
T +47 51 54 51 00, F +47 51 54 51 03
 
hordaland@innovasjonnorge.no
T +47 55 55 93 55, F +47 55 55 93 93
 
sognogfjordane@innovasjonnorge.no
T +47 57 65 19 40, F +47 57 65 19 50
 
moreogromsdal@innovasjonnorge.no
T +47 70 11 64 50, F +47 70 11 64 90
 
sortrondelag@innovasjonnorge.no
T +47 73 87 62 70, F +47 73 87 62 99
 
nordtrondelag@innovasjonnorge.no
T +47 74 13 54 00, F +47 74 13 54 01
 
nordland@innovasjonnorge.no
T +47 75 54 20 00, F +47 75 54 20 50
 
troms@innovasjonnorge.no
T +47 77 60 61 00, F +47 77 60 61 60
 
finnmark@innovasjonnorge.no
T +47 78 95 56 00, F +47 78 95 56 39
 
Euro Info Centre: eic@innovasjonnorge.no
T + 47 22 00 29 50, F +47 22 00 29 00

NORDEN OG BALTIKUM
helsinki@innovasjonnorge.no
T +358 9 612 9690, F +358 9 64 00 53
 
stockholm@innovasjonnorge.no
T +46 8 791 83 00, F +46 8 24 98 00
 
copenhagen@innovasjonnorge.no
T +45 33 14 01 24, F +45 33 14 08 24
 
riga@innovasjonnorge.no
T +371 722 4233, F +371 722 4054
 
tallinn@innovasjonnorge.no
T +372 631 3466, F +372 631 3468
 
vilnius@innovasjonnorge.no
T +370 5 262 4020, F +370 5 212 3186

EUROPA
brussel@innovasjonnorge.no
T +32 2 646 50 70, F +32 2 646 07 44
 
budapest@innovasjonnorge.no
T +36 1 201 93 95, F +36 1 201 93 96
 
dusseldorf@innovasjonnorge.no
T +49 211 458 90, F +49 211 458 91 10
 
hague@innovasjonnorge.no
T +31 70 360 18 16, F +31 70 365 49 10

INNOVASJON NORGES 
KONTORER:
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T + 47 22 00 29 50, F +47 22 00 29 00

NORDEN OG BALTIKUM
helsinki@innovasjonnorge.no
T +358 9 612 9690, F +358 9 64 00 53
 
stockholm@innovasjonnorge.no
T +46 8 791 83 00, F +46 8 24 98 00
 
copenhagen@innovasjonnorge.no
T +45 33 14 01 24, F +45 33 14 08 24
 
riga@innovasjonnorge.no
T +371 722 4233, F +371 722 4054
 
tallinn@innovasjonnorge.no
T +372 631 3466, F +372 631 3468
 
vilnius@innovasjonnorge.no
T +370 5 262 4020, F +370 5 212 3186

EUROPA
brussel@innovasjonnorge.no
T +32 2 646 50 70, F +32 2 646 07 44
 
budapest@innovasjonnorge.no
T +36 1 201 93 95, F +36 1 201 93 96
 
dusseldorf@innovasjonnorge.no
T +49 211 458 90, F +49 211 458 91 10
 
hague@innovasjonnorge.no
T +31 70 360 18 16, F +31 70 365 49 10

hamburg@innovasjonnorge.no
T +49 40 22 94 15 0, F +49 40 22 94 15 88
 
For reiseliv i Beneluxlandene, kontakt:
hamburg@innovasjonnorge.no
T +49 40 22 94 15 0, F +49 40 22 94 15 88
 
istanbul@innovasjonnorge.no
T +90 212 2844 362, F +90 212 2844 364
 
lisbon@innovasjonnorge.no
T +351 21 301 5344, F +351 21 301 6158
 
london@innovasjonnorge.no
T +44 207 389 8800, F +44 207 973 0189
 
madrid@innovasjonnorge.no
T +34 91 344 0987, F +34 91 344 0947
 
milano@innovasjonnorge.no
T +39 02 854 514 11, F +39 02 854 514 30
 
moscow@innovasjonnorge.no
T +7 095 933 1410, F +7502 221 0280/095 933 14 29
 
paris@innovasjonnorge.no
T +33 1 5559 2040, F +33 1 5659 2041
 
prague@innovasjonnorge.no
T +420 2 24 81 09 23, F +420 2 24 81 00 02

st.petersburg@innovasjonnorge.no
T +7 812 326 9037, F +7 812 326 9038
 
warsaw@innovasjonnorge.no
T +48 22 581 0581, F +48 22 581 0981

AFRIKA
johannesburg@innovasjonnorge.no
T +27 11 784 8150, F +27 11 784 8153

AMERIKA
boston@innovasjonnorge.no
T +1 617 369 7870, F +1 617 369 7820
 
houston@innovasjonnorge no
T +1 713 526 1300, F +1 713 521 947
 
new.york@innovasjonnorge.no
T +1 212 885 9700, F +1 212 885 9710
 
san.francisco@innovasjonnorge.no
T +1 415 986 0765, F +1 415 986 7875
 
saopaulo@innovasjonnorge.no
T +55 11 3066-2570, F +55 11 3062-0552
 
toronto@innovasjonnorge.no
T +1 416 920 0434, F +1 416 920 5982

ASIA
bangkok@innovasjonnorge.no
T +66 2 262 02 13-5, F +66 2 262 02 16
 
beijing@innovasjonnorge.no
T +86 10 6532 2262, F +86 10 6532 2398
 
kuala.lumpur@innovasjonnorge.no
T +60 3 2162 1200, F +60 3 2162 2200
 
seoul@innovasjonnorge.no
T +82 2 795 65 50 ext. 101, F +82 2 798 60 72
 
shanghai@innovasjonnorge.no
T +86 21 63 23 99 88, F +86 21 63 39 02 00
 
singapore@innovasjonnorge.no
T +65 6 222 13 16, F +65 6 224 70 79
 
taipei@innovasjonnorge.no
T +886 2 2729 8047, F +886 2 2729 8072
 
tokyo.trade@innovasjonnorge.no
T +81 3 3440 2611, F +81 3 3440 2689
 
tokyo.travel@innovasjonnorge.no
T +81 3 5212 1121, F +81 3 5212 1122
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Innovasjon Norge
Pb. 448 Sentrum
0104 Oslo
T  22 00 25 00
F  22 00 25 01
post@innovasjonnorge.no 
www.innovasjonnorge.no
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