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SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER 

 

Selskapsinformasjon 

Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for 
å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norges hovedmål er å skulle utløse 
bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige 
muligheter. 
 
Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av 
konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som 
reisemål. Som en global organisasjon er selskapet representert i flere enn tretti land. I tillegg er 
selskapet representert i alle norske fylker.   
 
Nærings- og Fiskeridepartementet er hovedeier med 51 prosent, og fylkeskommunene eier 49 prosent. 
Innovasjon Norge forvalter midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og 
fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet, fylkeskommunene og 
fylkesmennene.  
 
Innovasjon Norge har et bredt arbeidsfelt, og jobber med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, 
programmer, tiltak og arrangementer. Selskapets tre hovedarbeidsområder er: 
 

• Entreprenørskap: sikre at nye bedrifter kan overleve og utvikle seg 
• Vekst i bedrifter: bidra til at bedriftene kan vokse og bli konkurransedyktige 
• Innovasjonsmiljøer: bidra til økt verdiskaping og konkurransekraft ved å skape gode miljøer for 

innovasjon. 
 
Syv sektorer – helse, energi og miljø, landbruk, sjømat, olje og gass, maritim og reiseliv - er valgt ut som 
prioriteringsområder fra en overordnet vurdering av samfunnets framtidige behov eller norsk 
næringslivs naturlige fortrinn. Sektorene prioriteres forskjellig i de ulike delene av landet.  
 
Innovasjon Norge tilbyr fem tjenestetyper: Finansieringstjenester, kompetansetjenester, 
rådgivningstjenester, nettverkstjenester og profileringstjenester. 
 

Grunnlaget for utarbeidelse av regnskapet 

Årsregnskapet er avgitt i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og lov om 
Innovasjon Norge. 
 

Bruk av estimat 

Ved utarbeidelse av årsregnskapet benyttes estimater og skjønnsmessige vurderinger av usikre 
størrelser. Estimatene og vurderingene representerer et beste skjønn på tidspunktet for 
regnskapsavleggelsen. Faktiske resultater vil kunne avvike fra estimatene. Innovasjon Norges mest 
vesentlige estimater og vurderinger er knyttet til vurdering av nedskrivninger på utlån og garantier, 
verdsettelse av egenkapitalinvesteringer og pensjoner til egne ansatte.  
 

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta  

Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Inntekter og kostnader i 
utenlandsk valuta er omregnet til kursen på transaksjonstidspunktet. 
 

http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-utlandet/
http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/


 

 

Bankinnskudd, kontanter og lignende  

Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med 
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.  
 

Fordringer  

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.  
 

Varige driftsmidler 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som varige driftsmidler. Varige driftsmidler 
vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført 
verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Varige driftsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives planmessig.  
 
 

Utlån, aksjer og finansielle forpliktelser 

Generelle prinsipper og definisjoner 

Innregning og fraregning 
 
Utlån, aksjer, øvrige finansielle eiendeler samt innlån fra staten og øvrige finansielle forpliktelser  
innregnes i balansen til virkelig verdi når Innovasjon Norge blir part i instrumentets kontraktsmessige 
bestemmelser.  
 
Utlån, aksjer og øvrige finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til 
kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper. 
 
Innlån fra staten og øvrige forpliktelser fraregnes fra balansen når de har opphørt — det vil si når plikten 
angitt i kontrakten er oppfylt, kansellert eller utløpt. 
 

Definisjon av amortisert kost  
Etter førstegangsinnregning måles utlån og fordringer samt innlån fra staten og andre finansielle 
forpliktelser til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Ved beregning av den effektive renten 
estimeres kontantstrømmer.  
 

Utlån 

Innovasjon Norges utlånsvirksomhet er inndelt i tre låntyper: 
1. Lavrisikolån 
2. Innovasjons- og risikolån 
3. Øvrige låneordninger, herunder lån til såkornfondene og lån til investeringsfondene 
 
Etableringsprovisjon ved utbetaling av innovasjonslån og andre risikolån blir inntektsført på 
utbetalingstidspunktet fordi provisjonen ikke overstiger de direkte kostnadene. De andre låntypene har 
ikke etableringsprovisjon. 
 

Verdifall på utlån 

Det vurderes på hver balansedag om det finnes objektive indikasjoner på at utlån har falt i verdi. 
Eksempler på tapshendelser er vesentlige finansielle problemer hos debitor, svak økonomi/negativ 



 

økonomisk utvikling betalingsmislighold, betydelige endringer i vilkår, negative endringer i 
interne/eksterne forhold og konkurs/gjeldsforhandlinger/avvikling. 
 

Individuelle nedskrivninger 
Dersom det foreligger objektive indikasjoner nedskrives utlånet, nedskrivningen måles som differansen 
mellom utlånets balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene, 
diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente. Nedskrivningen innregnes i 
resultatet. 
 
Gruppevis nedskrivninger 
For lavrisikolånene foretas også gruppevis nedskrivninger. Porteføljen er inndelt i grupper med 
tilnærmet like risikoegenskaper. Utlån som er vurdert for nedskrivning individuelt, men hvor objektive 
bevis på verdifall ikke finnes, medtas i gruppevurdering av utlån. Gruppenedskrivningene fastsettes med 
utgangspunkt i risikoklassifiseringssystemet der kalkulert risiko beregnes som produktet av antatt 
driftsrisiko og risiko for manglende sikkerhetsdekning. 
 

Tapsfond 

Det er etablert tapsfond for innovasjons- og risikolån, garantier og lån til Såkornfondene. Med begrepet 
tapsfond menes midler som skal dekke forventede tap på disse særskilte utlånsordningene og 
garantiene. Midlene inngår i bevilgninger fra staten, enten som særskilte bevilgninger eller som en del 
av tilskuddsmidlene. Midlene avsettes som en forpliktelse i balansen. Når det foretas en nedskrivning av 
utlån i en utlånsordning som har et tapsfond, foretas en tilsvarende inntektsføring fra tapsfondet. 
Nedskrivninger og inntektsføring fra tapsfondet presenteres brutto i resultatregnskapet under gruppen 
«Netto tap på utlån og garantier». Nedskrivninger innenfor tapsfondets størrelse vil ikke ha netto 
resultateffekt for Innovasjon Norge. Se nærmere omtale i note 27. 
 

Aksjer 

Aksjer er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som 
forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som utbytte av 
verdipapirer.  
 
 

Prinsipper for inntektsføring 

Inntekter 

Inntekter regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende kostnader. I de tilfeller det 
ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige 
kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.  
 

Offentlige inntekter 

Det offentliges bevilgninger til Innovasjon Norge inntektsføres i takt med påløpte kostnader for de 
formål som bevilgningene er ment å dekke. Dette betyr at deler av bevilgningen et år kan bli overført til 
neste år. 
 

Rentestøttefond 

Med rentestøttefond menes innbetalte/ bevilgede midler fra Staten som skal dekke avtalte renter ved 
innvilgning av rentefrihet på innovasjonslån. Innbetalte midler avsettes som en forpliktelse i balansen på 
tidspunktet for innbetaling. Når det gis rentefrihet foretas en tilsvarende inntektsføring av forpliktelsen 
som tilsvarer inntektstapet. 
 



 

Ordningen finansieres ved at det årlig avsettes tilskuddsmidler til rentestøttefondet. Avsetningene må 
tas av den årlige tilskuddsrammen for Regional utvikling fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet og Innovasjonsordningen fra Nærings- og fiskeridepartementet. For 
hvert år skal det avsettes tilstrekkelige midler til å dekke innvilgning av rentefrihet i inneværende år. 
 
 

Prinsipper for kostnadsføring 

Kostnader  

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke 
er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige 
kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.  
 

Fordeling av driftskostnader 

Den interne avregningen av Innovasjon Norges driftskostnader mellom de ulike virksomhetsområder/ 
delregnskaper er basert på dekning av kostnader i henhold til påløpte kostnader. Avregningen vil til en 
viss grad måtte baseres på skjønn. 
 

Rentekostnader på låne- og investeringsfondene (Såkornfondene mv) 

Renteinntekter og rentekostnader knyttet til låne- og investeringsfondene presenteres brutto under 
henholdsvis Renter av utlån og Renter på innlån. For såkornordningene skal rentekostnadene tilsvare 
renteinntektene. Såkornordningen er innrettet slik at den ikke skal gi resultateffekt for Innovasjon 
Norge.  
 

Pensjoner  

Innovasjon Norge regnskapsfører pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser i henhold til Norsk 
RegnskapsStandard, NRS 6 Pensjonskostnader. 
 
Ytelsespensjon 
Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden i 
henhold til planens opptjeningsformel. Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel med 
mindre det vesentlige av opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden. Lineær opptjening 
legges da til grunn. For pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon anvendes således lineær 
opptjening.  
 
Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende 
opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene 
(korridor). Virkningen av planendringer med tilbakevirkende kraft som ikke er betinget av fremtidig 
ansettelse, innregnes i resultatregnskapet umiddelbart. Planendringer med tilbakevirkende kraft som er 
betinget av fremtidig ansettelse, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen ikke lenger er betinget av 
fremtidig ansettelse.  
 
Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien av 
pensjonsmidler som er avsatt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.  
Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen. Arbeidsgiveravgift er 
inkludert i tallene, og er beregnet av netto faktisk underfinansiering. Avtalefestet pensjonsforpliktelser 
(AFP) innenfor LO/NHO-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, men som regnskapsføres 
som en innskuddsbasert ordning da den ikke er målbar. 
  



 

 

Tilskuddsfond 

Innovasjon Norge har årlige tilsagnsrammer 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. Tilskuddsmidlene innregnes i balansen til 
Innovasjon Norge og er klassifisert som bankinnskudd med motpost forpliktelse «Tilskuddsfond».  
 
For tilskuddsordningene bortfaller tilsagn dersom midlene ikke er benyttet senest tre år etter 
innvilgningsåret. Ubrukte tilskuddsmidler for disse ordningene tilbakeføres til neste års ramme eller til 
staten avhengig av regelverket for tilskuddsordningen. 
 
Tilskuddsmidler som utbetales til kunder har ingen resultateffekt for Innovasjon Norge og blir således 
ikke utgifts- eller inntektsført i resultatregnskapet. Kostnader knyttet til tjenesteleveranser i regi av 
Innovasjon Norge er kostnadsført i resultatregnskapet og tilhørende kostnadsdekning fra 
tilskuddsmidler er resultatført under offentlige inntekter. 
 

Kontantstrømoppstilling 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden, og er tilpasset de ulike 
virksomhetsområdene. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre 
kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente 
kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. 
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Til foretaksmøtet i Irmavasjon Norge 

REVISORS BERETNING 

Uttalelse om årsregnskapet 
Vi har revidert årsregnskapet for Innovasjon Norge som viser et overskudd på kr 163.547.000. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, og resultatregnskap og kontantstrømoppstilling 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte 
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret 
og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen avet årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International 
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og 
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen 
av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller 
feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for 
organisasjonens utarbeidelse avet årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av 
om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av 
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. 

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 

Konklusjon 
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den 
finansielle stillingen til Innovasjon Norge per 31. desember 2013 og av resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited 
by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent 
entity. Please see www.deloitte.corn/no/ornoss for a detailed description of the legal structure of 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. 

Registrert i Foretaksregisteret 
Medlemmer av Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 
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Revisors beretning til foretaksmøtet i 
Innovasjon Norge 

Uttalelse om øvrige forhold 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Oslo, 26. februar 2014 
Deloitte AS 
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