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Årsberetning 2012      
 

 

Virksomhetens art 

 

Formålet med Innovasjon Norges virksomhet er å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk 

lønnsom næringsutvikling i hele landet. Dette betyr at styret legger til grunn at Innovasjon 

Norge skal: 

 

 bidra til økt innovasjon i næringslivet i hele landet 

 bidra til økt internasjonalisering 

 styrke profileringen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt 

 bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger  

 

Fra og med 2013 har Innovasjon Norge fått nye mål: 

 

Formål 

Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 

verdiskapende næringsutvikling i hele landet. 

 

Hovedmål 

Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og 

utløse regionenes næringsmessige muligheter.  

 

Dette skal nås gjennom delmålene: Flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere 

innovative næringsmiljøer.  

 

Innovasjon Norge tilbyr fem tjenestetyper: Finansieringstjenester, kompetansetjenester, 

rådgivningstjenester, nettverkstjenester og profileringstjenester. 

 

Innovasjon Norge ble etablert 1. januar 2004. Fra 1. januar 2010 eier fylkeskommunene  

49 % av Innovasjon Norge og Staten ved Nærings- og handelsdepartementet eier 51 %. 

 

Innovasjon Norge mottar bevilgninger og oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, 

Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og 

kystdepartementet, Utenriksdepartementet, fylkeskommunene og andre offentlige aktører. 

Innovasjon Norge har også inntekter fra næringslivet. Lånevirksomheten finansieres av netto 

renteinntekter. 

 

Selskapet er organisert som et særlovsselskap, hvor selskapets styre har et selvstendig 

ansvar for virksomheten og resultatene som oppnås. Innovasjon Norges regnskap består av 

tre hoveddeler: utlåns-, prosjekt- og fondsvirksomheten.  

 

Redegjørelse for årsregnskapet 

 
Årsresultatet for 2012 ble 185 millioner kroner mot 91,5 millioner kroner for 2011.  

 

Innovasjon Norges resultat før tap, ble 210,4 millioner kroner i 2012, som er 77,7 millioner 

høyere enn i 2011.  

 

Netto renteinntekter utgjorde 379,2 millioner kroner i 2012 mot 305,6 millioner kroner året 

før, som er en økning på 73,6 millioner kroner. 

 

Det er mottatt utbytte på 1,6 millioner kroner.  

 

Driftsinntektene økte med 132,3 millioner kroner til 1 231,2 millioner kroner i 2012.  

Dette skyldes økte offentlige bevilgninger med 109,9 millioner kroner til 1 000,1 millioner 

kroner i 2012, økte kundeinntekter med 32,7 millioner kroner samt en reduksjon i diverse 

driftsinntekter med 10,3 millioner kroner. 



 

 

Driftskostnadene er økt med 132,5 millioner kroner, hvorav lønns- og personalkostnader ble 

økt med 35,9 millioner kroner og direkte prosjektkostnader økte med 86,7 millioner kroner 

samt en økning i diverse driftskostnader med 12,5 millioner kroner. 

 

Netto tap på utlån er på 25,4 millioner som i sin helhet er relatert til lavrisikoordningen. 

Dette er en reduksjon fra 2011 på 15,7 millioner kroner.  

 

Det ble i saldert budsjett 2012 vedtatt å overføre eierskapet i Investinor AS fra Innovasjon 

Norge til Nærings- og handelsdepartementet, til kostpris 2,2 mrd. kroner, hvilket innebærer 

at overføringen ikke får noen resultateffekt. Begrunnelsen er: Investinor AS blei oppretta 

som eit dotterselskap av Innovasjon Noreg for at dei bedriftsretta verkemidla skulle samlast 

og tilpassast brukarane. Mellom anna var det vurdert at Investinor AS ville bli lett tilgjengeleg 

for næringslivet gjennom Innovasjon Noregs kontornettverk. Dette har vist seg å ha mindre 

verdi, ettersom Investinor AS opererer uavhengig av Innovasjon Noregs andre aktivitetar. 

Vidare har styringsmodellen blitt komplisert etter at fylkeskommunane kom inn som 

deleigarar av Innovasjon Noreg i 2010.  

 

Kontantstrømoppstillingen viser at det går store brutto innbetalinger og utbetalinger gjennom 

Innovasjon Norge årlig. Brutto innbetalinger på innlån er 43,4 milliarder kroner og er på nivå 

med 2011. Netto likviditets økning i 2012 er på 415,8 millioner kroner, sammenlignet med en 

økning på 224,9 millioner kroner i 2011.  

 

Innovasjon Norges balanse ved utgangen av året var 23,0 milliarder kroner mot 24,3 

milliarder kroner ved forrige årsskifte. Årsaken til reduksjonen er salg av aksjer til kostpris i 

Investinor AS med 2,2 milliarder kroner, en økning i netto utlån på 390 millioner kroner og 

en økning i bundne bankinnskudd med 434 millioner kroner. 

 

Netto utlån utgjorde 16,0 milliarder kroner per 31.12.2012.  

 

Fortsatt drift 

 

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Regnskapet gir et rettvisende 

bilde av selskapets eiendeler, gjeld og resultat. Det har ikke inntruffet forhold etter 

regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet og som ikke 

fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter. 

 
Risikostyring 

 

Innovasjon Norge er eksponert for et sammensatt risikobilde med strategisk risiko, 

kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. God risikostyring er en viktig forutsetning 

for at Innovasjon Norge skal kunne nå sine mål på ulike nivåer over tid. Innovasjon Norge 

benytter metodedokumentet ”Risikostyring i staten” som grunnlag for sin risikovurdering og 

styring.  

 

Strategisk risiko 

Styret har behandlet strategiske risikofaktorer og gjort vurderinger knyttet til behov for 

risikoreduserende tiltak.  

 

Finansiell risiko 

Den finansielle risikoen omfatter i hovedsak valuta-, likviditets-, kreditt- og renterisiko. 

Innovasjon Norge har inntekter og kostnader i valuta, men dette er ikke en vesentlig del av 

virksomheten. Det gjøres ikke valutasikring. Som følge av ordningen med innlån fra staten, 

har Innovasjon Norge i praksis ingen likviditetsrisiko. 

 

Kredittrisiko 

Finansiell risiko knyttet til utlånsvirksomheten, kredittrisiko, er en vesentlig risikotype i 

Innovasjon Norge. Deler av utlånsvirksomheten opererer i et segment av markedet som er 

preget av høy kredittrisiko. Den løpende risikostyringen skjer ved oppfølging av risikoen på 



 

nye tilsagn og i porteføljen. Styret fastsetter årlig policy for Innovasjon Norges finansielle 

tjenester og fastsetter i denne forbindelse hvilken risikoprofil som skal legges til grunn for 

nye tilsagn. Utviklingen rapporteres til styret hvert kvartal. Oppstår det vesentlige negative 

avvik i forhold til målene, foretas en justering av kredittpolicyen. Hvert halvår, i forbindelse 

med regnskapsavleggelsen, gjennomgås alle vesentlige engasjementer og engasjementer 

med tapshendelse. 

 

Det er etablert tapsfond for distriktsrettet låneordning, innovasjonslån og garantier samt for 

lån til såkornfondselskapene. Målsetningen med tapsfond er å gjøre Innovasjon Norge i stand 

til å ta større risiko og derved bidra til å realisere prosjekter som ellers ikke ville blitt 

gjennomført i markedet. 

 

Markedsrisiko/renterisiko 

Når det gjelder markedsrisiko, er dette hovedsakelig knyttet til renterisiko. Risikoen styres og 

reduseres gjennom en tilpasning av utlånsvilkårene til vilkårene på innlånssiden. Innlånene 

skal motsvare utlånene samt sørge for nødvendig likviditet for å operere ordningene. 

Innlånene avspeiler renteprofilen på utlånsmassen.  

 

Operasjonell risiko 

I operasjonell risiko ligger alle de potensielle tapskilder som er knyttet til den løpende driften 

av Innovasjon Norge. Dette er for eksempel svikt i rutiner, svikt i datasystemer, 

kompetansesvikt og tillitsbrudd hos ansatte. Internkontroll er et viktig hjelpemiddel for å 

redusere den operasjonelle risikoen. Innovasjon Norge har beredskapsplaner og 

gjennomfører jevnlige øvelser. For å styrke internkontrollen har styret opprettet 

internrevisjon. De etiske retningslinjene legger vekt på habilitet og taushetsplikt, 

dilemmatrening og samfunnsansvar. Det er også fokus på fullmaktstrukturer og rutiner for å 

sikre en forsvarlig saksbehandling i Innovasjon Norge.  

 

Organisasjon og arbeidsmiljø 

 

Innovasjon Norge har hovedkontor i Oslo, men hovedtyngden av de ansatte sitter kundenært 

ved kontorene i alle landets fylker, eller markedsnært ved over 30 kontorer over hele verden.  

 

Innovasjon Norges hovedstyre består av 11 medlemmer, hvorav to representanter er valgt 

blant de ansatte. Styret er ansvarlig for forvaltning og forsvarlig organisering av Innovasjon 

Norges virksomhet og skal føre tilsyn med daglig ledelse. Hovedstyret oppnevner de 15 

regionale styrene for distriktskontorene. Disse står ansvarlig overfor hovedstyret gjennom 

administrerende direktør. 

 

Det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser, og både deltagelse og resultater er 

tilfredsstillende. I tillegg gjennomføres det årlig lederevaluering med tilbakerapportering og 

oppfølging.  

 

Innovasjon Norge er en IA-virksomhet (Inkluderende arbeidsliv) og er tilknyttet 

bedriftshelsetjeneste både ved hovedkontoret og ved distriktskontorene. Ved 

utenlandskontorene er det etablert verneombud ved hvert kontor, regionale verneombud i de 

seks regionene og samarbeidsutvalg/arbeidsmiljøutvalg ved de største kontorene. 

Det er etablert et kontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS) som en integrert del av 

den totale kvalitetssikringen i organisasjonen. Det er etablert rutiner for varsling. 

 

Samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene fungerer godt.  

 

Sykefraværet følges løpende med kvartalsvis rapportering til ledelse og arbeidsmiljøutvalg. 

Sykefraværet for 2012 var på 3,65 %. Det har ikke vært rapportert arbeidsrelatert ulykke i 

2012. 

 

  



 

Likestilling og mangfold 

 

Innovasjon Norge følger fortsatt handlingsplan for likestilling og mangfold i Innovasjon Norge 

2010-2013. Hovedmålet er at kvinner, menn og ansatte med ulik alder og etnisk bakgrunn 

skal ha like muligheter til karriere- og lønnsutvikling i vår virksomhet. Målsettingen er en 

bedriftskultur som er preget av mangfold og hvor alle ressurser tas i bruk for å bidra til 

positive resultater for kundene. 

 

Kvinneandelen i Innovasjon Norge var 54,6 % ved utgangen av 2012. Det er iverksatt tiltak 

for å øke andelen av kvinnelige ledere, både ved ekstern rekruttering og ved interne 

motivasjonstiltak. 

 

Innovasjon Norge har en mangfoldserklæring i alle stillingsutlysninger som legger vekt på at 

rekrutteringen skal sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn. 

Innovasjon Norge har en generell tilrettelegging for mangfold (etnisitet, alder, kjønn, 

funksjonsnedsettelse). 

 

Det rapporteres årlig til Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) om status på 

rekruttering og ansettelser av nye medarbeidere med innvandrerbakgrunn. 

 

Innovasjon Norge tilbyr kompetanseutvikling som skal bidra til å utjevne forskjeller mellom 

kjønn, alder og etnisitet, spesielt i ledende stillinger og høyere fagstillinger. 

 

Ytre miljø 

 

Virksomheten har ikke bidratt til forurensning av det ytre miljø utover det som er naturlig for 

denne type virksomhet. Hovedkontoret og distriktskontorene er sertifisert som ”Miljøfyrtårn”. 

Innovasjon Norge har etablert etiske retningslinjer, foretatt opplæring i samfunnsansvar og 

utnevnt miljøansvarlige ved hovedkontoret og ved alle distriktskontorene. 

 

Eierstyring 

 

Eierne utøver den øverste myndigheten i selskapet i foretaksmøtet. Eierne kan ved behov tre 

sammen i eiermøtet for å diskutere saker som skal behandles i foretaksmøtet. Det er 

opprettet et samarbeidsforum mellom eierne og oppdragsgivende departementer. 

Samarbeidsforumet skal legge til rette for en langsiktig strategisk utvikling av selskapet, 

herunder drøfte overordnede prinsipper for virksomheten og hovedinnhold i kommende års 

oppdragsbrev.  

 

Innovasjon Norge mottar årlige oppdragsbrev fra departementer, fylkeskommuner og 

fylkesmenn. Brevene gir med utgangspunkt i statsbudsjettet en samlet oversikt over våre 

oppdragsgiveres forventninger og krav knyttet til Innovasjon Norges virksomhet. Brevene gir 

oversikt over Innovasjon Norges bevilgningsrammer og strategiske og operative føringer 

knyttet til satsinger, programmer og tjenester. 

 

Resultatdisponering 

 

Regnskapet for 2012 viser et overskudd på 185,0 millioner kroner.  

 

Styrets forslag til disponering av overskuddet: 

 

 

 

Avsatt utbytte til eier Nærings- og handelsdepartementet fra:

Lavrisikoordningen kr 10 722 300     

Investeringsfondet for Øst-Europa kr 170 741          

Overføres eier Nærings- og handelsdepartementet fra:

Risikolån og garantier kr 24 099 032     



 

 
 

 

 

 

Utsiktene for 2013 

 
Generelt står norsk økonomi meget sterkt. Produktiviteten og verdiskapingen er fortsatt høy 

og arbeidsledigheten meget lav. Det er spesielt den kystbaserte petroleumsnæringen som 

gjør det bra. Den trekker opp lønns- og kostnadsnivåene, noe som gjør det blant annet 

vanskelig for bedriftene i Innlandet og i Nord-Norge å finne de medarbeiderne de trenger. 

Mange av de eksportrettede bedriftene sliter med det høye kostnadsnivået, det samme gjør 

reiselivet. På nord- og sørvestlandet stanger tre av fem bedrifter i kapasitetstaket, mens 

dette bare gjelder en av tre bedrifter i Innlandet eller i Nord-Norge. 

 

Statsbudsjettet for 2013 innebærer en økt satsing på gründere, internasjonalisering og 

bedriftsrettet utdanningstilbud. Regjeringen styrker virkemidler som bidrar til innovasjon og 

økt verdiskaping, ikke bare i Innovasjon Norge men også i Forskningsrådet, SIVA, Norges 

Designråd og Norsk Romsenter. 

 

Regjeringen har foreslått å opprette nye landsdekkende såkornfond. Staten vil delta med 

inntil 1,5 milliarder kroner og private investorer med tilsvarende. 

 

Det hefter usikkerhet ved tap på utlån, men det forventes samme tapsutvikling i 2013 som i 

2012. 

 

 

 

Overføres eiere, fylkeskommunene, fra:

Risikolån og garantier kr 17 088 257     

Fordelt på:

Aust-Agder fylkeskommune kr 107 975          

Buskerud fylkeskommune kr 268 544          

Finnmark fylkeskommune kr 1 413 150       

Hedmark fylkeskommune kr 1 013 484       

Hordaland fylkeskommune kr 1 106 145       

Nordland fylkeskommune kr 2 276 304       

Møre og Romsdal fylkeskommune kr 3 030 723       

Nord-Trøndelag fylkeskommune kr 995 381          

Oppland fylkeskommune kr 633 152          

Rogaland fylkeskommune kr 54 282           

Sogn og Fjordane fylkeskommune kr 1 550 240       

Sør-Trøndelag fylkeskommune kr 1 077 026       

Telemark fylkeskommune kr 1 259 582       

Troms fylkeskommune kr 2 271 416       

Vest-Agder fylkeskommune kr 30 853           

Belastet opptjent kapital:

Investeringsfondet for Nordvest-Russland kr -1 125 761      

Avsatt til opptjent kapital:

Investeringsfondet for Øst-Europa kr 56 913           

Avsatt til opptjent egenkapital:

Lavrisikoordningen kr 127 828 350    

Prosjektvirksomheten kr 6 158 114       





Noter 2012 2011

Renter av utlån 1 731 814           685 718

Renter av bankinnskudd 14 284             18 747

Sum renteinntekter 746 098           704 465

Renter på innlån 2 311 676           345 046

Innlånsprovisjon til staten 3 55 258             53 865

Sum rentekostnader 366 934           398 911

Netto renteinntekter 379 164           305 554

Utbytte og netto gevinst/tap på verdipapirer 4 1 578               -2 710

Offentlige bevilgninger 5 1 000 183        890 283

Eksterne inntekter 6 224 060           191 322

Diverse driftsinntekter 7 6 914               17 245

Sum driftsinntekter 1 231 157        1 098 851

Lønn og personalkostnader 8 622 933           587 041

Avskrivninger på varige driftsmidler 9 7 275               9 938

Direkte prosjektkostnader 10 567 256           480 514

Andre driftskostnader 11, 12 203 994           191 498

Sum driftskostnader 1 401 458        1 268 990

Resultat før tap 210 441           132 705

Tap på utlån og garantier 13 223 686           184 023

Tapsdekning 14 -198 242          -142 848

Sum netto tap på utlån og garantier 25 443             41 175

Årsresultat 184 998           91 531

Utbytte og overføring til eiere 15 52 080             35 189

Overført til / fra opptjent kapital i låne- og investeringsfond 15, 31 -1 069              -1 486

Overført til / fra opptjent egenkapital 15, 32 133 986           57 828

Sum overføringer og disponeringer 15 184 998           91 531

Innovasjon Norge

Resultatregnskap

(Beløp i 1 000  kr)



Noter 2012 2011

Ordinære innskudd i banker 733 057 751 436

Bundne innskudd i Norges Bank 16 5 574 583 5 140 401

Sum bankinnskudd 6 307 640 5 891 836

Lavrisikolån 17 12 511 855 12 063 676

Risikolån 17 2 857 277 2 927 582

Andre utlån 18 1 883 201 1 828 990

Sum brutto utlån 17 252 333 16 820 248

- Nedskrivninger på individuelle utlån 13 -939 908 -893 356

- Nedskrivninger på grupper av utlån 13 -274 000 -278 000

Sum netto utlån 16 038 425 15 648 893

Aksjer og andeler 19 56 309 53 508

Eierinteresser i konsernselskaper 20 300 2 200 300

Varige driftsmidler 9 38 943 46 218

Andre eiendeler 21, 22 393 886 213 182

Opptjente inntekter - ikke påløpte kostnader 23 200 237 229 531

Sum eiendeler 23 035 739 24 283 467

Innovasjon Norge

Eiendeler

(Beløp i 1 000 kr)





2012 2011

Årsresultat før skattekostnad 184 998 91 531

Gevinst/tap ved salg av driftsmidler 0 42

Ordinære avskrivninger 7 275 9 938

Endring i tapsavsetninger på utlån 42 552 24 097

Endring i nedskrivninger på aksjeinvesteringer 0 2 823

Tilførsel av midler direkte mot egenkapitalen 0 0

Forskjell kostnadsført / betalt pensjon 11 603 37 567

Endring i andre tidsavgrensningsposter 23 409 111 125

A - Netto kontantstrøm fra driften 269 838 277 123

B - Netto kontantstrøm fra eier -1 853 951 -143 296

Innbetalinger på innlån 43 395 000 43 935 000

Utbetalinger på innlån -43 105 000 -43 400 000

C - Netto kontantstrøm fra innlån 290 000 535 000

Innbetalinger på utlån 1 957 330 2 077 038

Utbetalinger på utlån -2 389 414 -2 676 132

D - Netto kontantstrøm fra utlån -432 084 -599 094

Utbetalte tilskudd 2 195 235 -2 231 001

Innbetalt fra staten til tilskuddsaktiviteter -2 250 433 2 392 584

E - Netto kontantstrøm fra tilskuddsaktiviteter -55 197 161 583

Aksjer i datterselskaper 2 200 000 -6 425

Kjøp  /salg av aksjer og rentebærende verdipapirer -2 801 0

F - Netto kontantstrøm fra verdipapirer 2 197 199 -6 425

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0 -6

G - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 -6

A+B+C+D+E+F+G = netto likviditetsendring 415 804 224 884

Likviditet 01.01 5 891 836 5 666 952

Likviditet 31.12 6 307 640 5 891 836

Innovasjon Norge

Kontantstrømoppstilling
(Beløp i 1000 kr)
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Regnskapsprinsipper 
 

 

Grunnlaget for utarbeidelse av regnskapet 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god 

regnskapsskikk og lov om Innovasjon Norge.  

 

Konsolideringsprinsipper 

Datterselskapet Nortra AS (overtakende selskap) og datterdatterselskapet Visit Norway 

AS er fusjonert i 2012, og selskapene videreføres som Visit Norway AS. Regnskapstallene 

er utelatt fra konsolidering da det ikke har betydning for å bedømme Innovasjon Norges 

stilling og resultat. 

 

I saldert statsbudsjett for 2012, Prop. 26 ble det vedtatt å overføre eierskapet av 

Investinor AS fra Innovasjon Norge til Nærings- og handelsdepartementet. Overføringen 

skjedde den 12. desember 2012. Den regnskapsmessige konsekvensen av vedtaket er at 

Innovasjon Norge ikke utarbeider konsernregnskap for 2012. 

 

Bruk av estimat 
Ved usikkerhet har ledelsen brukt beste estimat for å fastsette størrelsen på 

resultatposter og verdsettelse av eiendeler og gjeld. Dette i henhold til god 

regnskapsskikk. 

 

Sammenligningstall  
Årsregnskap og noter presenteres med sammenligningstall der dette er påkrevet. 

Sammenligningstallene er i utgangspunktet identiske med det regnskap som ble fastsatt 

for fjoråret. Sammenligningstallene endres ved avdekking av vesentlige feil i fjorårets 

regnskap, ved endring av regnskapsprinsipp og ved endring av regnskapsklassifisering.  

 

Skatter 
Innovasjon Norge er unntatt skatteplikt i følge skatteloven. 

  

 

Utlån 
Innovasjon Norges utlånsvirksomhet er inndelt i tre lånetyper: 

1. Lavrisikolån 

2. Innovasjonslån  

3. Øvrige låneordninger 

 

Etableringsprovisjon ved utbetaling av innovasjonslån blir inntektsført på 

utbetalingstidspunktet fordi provisjonen ikke overstiger de direkte kostnadene. De andre 

lånetypene har ikke etableringsprovisjon.  

 

Tap på utlån  

Kriteriet for beregning av tap er at det må foreligge objektive bevis for verdifall – det 

innebærer at det skal være inntruffet en tapshendelse, og at denne tapshendelsen 

reduserer estimerte fremtidige kontantstrømmer. Kun forhold på balansedagen skal 

hensyntas. 

 

Lavrisikolån inklusive lån til fiskefartøy og landbruk  

Individuelle nedskrivninger 

Alle vesentlige utlån, samt andre engasjementer med identifisert tapshendelse, er 

vurdert for å avdekke om det foreligger objektive bevis for verdifall. Eksempler på 

tapshendelser er vesentlige finansielle problemer hos debitor, svak økonomi/negativ 
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økonomisk utvikling betalingsmislighold, betydelige endringer i vilkår, negative endringer 

i interne/eksterne forhold, konkurs/gjeldsforhandlinger/avvikling. Dersom en eller flere 

tapshendelser er inntruffet estimeres fremtidige kontantstrømmer gjennom løpende 

innbetaling og antatt verdi ved realisering av pantesikkerheter. Der hvor de estimerte 

kontantstrømmene er mindre enn bokført verdi, foretas en nedskrivning og tapet 

beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige 

kontantstrømmer neddiskontert med lånets effektiv rente.  

 

Opptjente og forfalte, ikke betalte renter inntektsføres ikke på engasjementer hvor det 

foretas tapsnedskrivning, og heller ikke på lån hvor rentefordringen for øvrig må 

betraktes som usikker.  

 

Gruppevise nedskrivninger  

For lavrisikolånene foretas også gruppevise 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.  

 

Øvrige utlån og garantier  

Som for lavrisikolån blir det gjennomført individuelle vurderinger av alle vesentlige utlån, 

samt andre engasjementer med identifisert tapshendelse, for å avdekke om det 

foreligger objektive bevis for verdifall. Der hvor de estimerte kontantstrømmene er 

mindre enn bokført verdi, foretas en nedskrivning og tapet beregnes som forskjellen 

mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer 

neddiskontert med lånets effektiv rente.  

 

Opptjente ikke betalte renter tas til inntekt.  

 

Det foretas avsetning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil 

komme til oppgjør og forpliktelsen kan estimeres pålitelig.  

 

Ansvarlige lån fra Såkornfondene  

Lånene fra Såkornfondene til de enkelte såkornselskaper er gitt som ansvarlige lån og 

løper uten avdrag med full innfrielse etter 15 år. Renter betales ikke løpende, men 

akkumuleres og tillegges hovedstol hvert år per 31.12. Såkornmidlene benyttes av 

såkornselskapene til egenkapitalinvesteringer i nystartet virksomhet.  

 

Avdrag som innbetales utenom ordinært forfall føres som nedbetaling på hovedstol.  

 

Tapsfond 

Det er etablert tapsfond for distriktsrettet låneordning, innovasjonslån og garantier samt 

for lån til såkornfondselskapene. Målsetningen med tapsfond er å gjøre Innovasjon Norge 

i stand til å ta større risiko og derved bidra til å realisere prosjekter som ellers ikke ville 

blitt gjennomført i markedet. Dette innebærer at Innovasjon Norge kan gi lavere rente 

eller garantipremie enn risikoen i prosjektene ellers skulle tilsi. Formål med tapsfond for 

såkornkapitalfond er å overføre noe av risikoen ved såkorninvesteringer fra de private 

investorene til staten og på denne måten stimulere til økte private investeringer i 

såkornfond og såkornprosjekter. 

 

Innovasjonslån og garantier 

Tidligere ble det over statsbudsjettet årlig bevilget tapsfondsmidler til dekning av 

fremtidige tap på innovasjonslån og garantier. Bevilgningene/avsetningene har ligget på 

25 – 40 % av låne- og garantirammene.  
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Avsetningene til tapsfond dekkes av tilsagnsrammen for tilskudd. Innovasjon Norge må 

selv vurdere hvor mye av tilskuddsbevilgningene som skal benyttes til avsetning for 

framtidige tap på låneordningen. 

 

Den enkelte avsetning overføres til et tapsfond per ordning og tilsagnsårgang. 

Tapsfondsmidlene plasseres på øremerkede konti i Norges Bank og er ikke rentebærende 

for Innovasjon Norge. 

 

Tapsfondene belastes med tapsnedskrivninger og konstaterte tap, inklusiv tapte renter 

og omkostninger. Likviditetsdekningen fra tapsfondene foretas først når tapet er endelig 

konstatert.  

 

Lån fra Statens miljøfond og distriktsrettet låneordning 

Tapsfond for Statens miljøfondordning ble etablert ved en engangsbevilgning. Det er ikke 

ett tapsfond per tilsagnsårgang. Det samme gjelder for Distriktsrettet låneordning. 

Tapsføring og belastning på tapsfond gjøres tilsvarende som for innovasjonslån.  

 

Ansvarlige lån fra Såkornfondene til såkornselskapene 

Det er bevilget et tapsfond til hvert av såkornfondsselskapene som tilsvarer 25 % av 

opprinnelig lånekapital. Tapsfondet belastes med 50 % av konstatert tap på 

enkeltinvesteringer inntil 25 % av opprinnelig utbetalt lånekapital er tapt. Kun hovedstol 

uten tillegg av renter kan belastes tapsfondet. Tapte renteinntekter dekkes av en 

særskilt bevilgning fra NHD. Det resterende 50 % av prosjekttapene dekkes av de 

private investorene i såkornselskapene. Samlede tap utover 25 % av utbetalt lånekapital 

skal i utgangspunktet dekkes av såkornselskapene gitt at disse ikke er insolvent. 

 

Dersom realiserte tap og spesifiserte nedskrivninger overstiger rammen for tapsfondet, 

blir det foretatt en vurdering av hvilke kredittrisiko Innovasjon Norge har i det særskilte 

fondet, sett i forhold til hva de private investorene er eksponert for i form av 

egenkapital/ansvarlige lån. Statsbudsjettet Prop. 1 S (2011–2012) har følgende 

formulering: “Såkornfondene er en statlig ordning hvor statens interesser er forvaltet av 

Innovasjon Norge. Det er derfor en underliggende forutsetning at tap utover tapsfond 

ikke skal belaste Innovasjon Norges regnskap og egenkapital”. Dette vil bli oppveiet av 

en tilsvarende teknisk tapsdekning og fordring mot Staten slik at nedskrivningen ikke får 

resultateffekt.    

 

Overtatte eiendeler  

Overtatte eiendeler er bokført til antatt realisasjonsverdi etter samme prinsipper som ved 

tapsføring av engasjementer. Eventuelle nedskrivninger/gevinst ved salg føres som 

henholdsvis 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 resultatregnskapet.  

 

Andre varige driftsmidler og anleggsaksjer 

Andre varige driftsmidler 

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. 

Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens 

påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 

driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi 

foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto 

salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene 

som eiendelen forventes å generere.  

 

Nødvendig vedlikehold av tekniske installasjoner blir kostnadsført løpende over driften 

forutsatt at de ikke setter installasjonene i bedre stand enn da de var nye for foretaket. 
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Det er også en forutsetning for kostnadsføring at vedlikeholdet ikke fører til økte 

fremtidige økonomiske fordeler (kontantstrømmer) i forhold til det som ble lagt til grunn 

ved anskaffelsen. 

 

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.  

 

Anleggsaksjer 

Anleggsaksjene er vurdert til kostpris i regnskapet.  

 

Datterselskap 

Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er 

vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. 

Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan 

antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. 

Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.  

 

Klassifisering og vurdering av balanseposter 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år 

etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 

gjeld. 

 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet 

 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall 

som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp 

på etableringstidspunktet.  

 

Valuta      

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. 

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens 

kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, 

omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-

pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til 

valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i 

regnskapsperioden. Balanseposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. 

 

Fordringer 

Kundefordringer knyttet til prosjektvirksomheten, og fordringer generelt, 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. 

 

Kortsiktige plasseringer og plasseringer gjennom fondsportefølje  

Plasseringer som utgjør en eierandel mellom 20 til 50 %, hvor betydelig innflytelse ikke 

er oppnådd, klassifiseres som aksjer og andeler. Plassering som utgjør en eierandel 

mellom 20 og 50 %, hvor det anses at betydelig innflytelse foreligger, klassifiseres som 

tilknyttet selskap.  

 

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til 

laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. For unoterte aksjer, samt 
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noterte aksjer med lav likviditet legges en individuell verdivurdering til grunn ved 

verdifastsettelsen av aksjene.  

 

Samlet har Innovasjon Norge tre porteføljer. Disse er: 

 

 Innovasjonslån konvertert til aksjer 

 Aksjer knyttet til Investeringsfondet for Nordvest-Russland 

 Aksjer knyttet til Investeringsfondet for Øst-Europa 

 

Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres under diverse 

driftsinntekter.  

 

Prinsipper for inntektsføring 
 
Inntektsføring av renter i såkornfondene 

Innovasjon Norge foretar bruttoføring av renter knyttet til såkornfondselskapene. 

Ordningen er innrettet slik at den ikke skal gi resultateffekt for Innovasjon Norge, og 

balansen vil vise reelle verdier. 

 

Overkurs/underkurs på inn- og utlån 

Underkurs ved nye låneopptak inntektsføres over lånets løpetid som en justering av de 

løpende rentekostnadene.  

 

Overkurs på utlån inntektsføres ved ekstraordinær innfrielse av fastrentelån. 

 

Rentestøttefond 

Ved innvilgning av rentefrihet på innovasjonslån inntektsføres det rentestøtte på 

låneordningen 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 regionaldepartementet og Innovasjonsordningen fra Nærings- og 

handelsdepartementet. For hvert år skal det avsettes tilstrekkelige midler til å dekke 

innvilging av rentefrihet i inneværende år. 

 

Inntekter for prosjektvirksomheten 

For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen 

skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at 

opparbeidet andel av prosjektets estimerte resultat tas til inntekt. Fullføringsgraden 

fastsettes på grunnlag av utført produksjon. 

 

Statlige bevilgninger 

Bevilgningene 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.  

 

 

Prinsipper for kostnadsføring 
 

Fordeling av driftskostnader 

Den interne avregningen av Innovasjon Norges driftskostnader mellom de ulike 

virksomhetsområder/delregnskaper er basert på dekning av kostnader i henhold til 

budsjettforutsetningene. Avregningen vil til en viss grad måtte baseres på skjønn. 
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Kostnader for prosjektvirksomheten 

For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. 

Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. 

 

Overkurs/underkurs på inn- og utlån 

Overkurs ved nye låneopptak kostnadsføres over lånets løpetid som en justering av de 

løpende rentekostnadene.  

 

Underkurs på utlån kostnadsføres ved ekstraordinær innfrielse av fastrentelån. 

 

 

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. 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. 

 

Pensjonsforpliktelser 
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på 

forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder 

diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, 

fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om 

dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i 

netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i 

pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid eller 12 år.  

 

Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene, som skyldes endringer i og avvik i 

beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig 

gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det 

største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. 

 

Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. 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. 

 

 



RENTER AV UTLÅN

2012 2011

Renter av ordinære lavrisikolån 185 511 190 071
Renter av fiskefartøylån 159 041 148 154
Renter av landbrukslån 164 108 157 174
Renter av risikolån 161 887 162 308
Renter av andre utlån 112 989 1 275
Rentestøtte -51 722 26 737
Sum 731 814 685 718

RENTER PÅ INNLÅN

2012 2011

Renter på innlån til lavrisikolån  *) 208 113 259 480
Renter på innlån til risikolån 48 907 65 969
Rentekostnader på andre utlån 54 657 19 597
Sum 311 676 345 046

*) Ordinære lavrisikolån, lån til fiskefartøy og landbrukslån.

INNLÅNSPROVISJON TIL STATEN

2012 2011

Provisjon på innlån til lavrisikolån *) 43 628 42 120
Provisjon på innlån til risikolån 11 630 11 745
Sum 55 258 53 865

*) Ordinære lavrisikolån, lån til fiskefartøy og landbrukslån.

Innovasjon Norge betaler 0,4 % provisjon til staten på alle innlån.

UTBYTTE OG NETTO GEVINST/TAP PÅ VERDIPAPIRER

2012 2011

Mottatt utbytte 1 578 1 511
Urealisert tap/gevinst aksjer, konvertible lån og rentefond 0 -2 823
Realisert tap/gevinst aksjer, konvertible lån og rentefond 0 -1 398
Sum 1 578 -2 710

NOTE 2

NOTE 3

NOTE 4

Innovasjon Norge

Noter til årsregnskapet 2012
(Beløp i 1000 kr)

NOTE 1



NOTE 5
OFFENTLIGE BEVILGNINGER

Post 70

Drift Reiseliv
Nettverk, 
profilering Øvrig Sum

Inngående balanse 01.01 10 909 71 556 17 456 0 99 920
Mottatte bevilgninger 314 000 237 000 59 900 353 413 964 313
Til disposisjon 324 909 308 556 77 356 353 413 1 064 233
Utgående balanse 31.12 -3 074 -38 697 -15 226 -7 052 -64 050
Inntektsført 321 835 269 859 62 130 346 361 1 000 183

Bevilgninger gitt av Nærings- og handelsdepartementet:
Kap 2421 Post 70    Bedriftsutvikling og administrasjon
Kap 2421 Post 71    Nettverk, profilering og reiseliv - programmer

NOTE 6
EKSTERNE INNTEKTER

2012 2011

Brukerbetaling profilering av Norge som reisemål 111 941 102 158
Brukerbetaling norske fellesstands i utlandet 25 956 24 950
Inntekter fra Intsok og Norad 20 842 25 064
Øvrige brukerbetalinger 65 321 39 150
Sum 224 060 191 322

NOTE 7
DIVERSE DRIFTSINNTEKTER

2012 2011

Leieinntekter 9 595 12 243
Gebyrer og provisjoner på lån/garantier 2 753 4 419
Netto tap på valuta -6 775 -1 042
Netto gevinst varige driftsmidler 0 42
Diverse inntekter 1 341 1 584
Sum 6 914 17 245

Post 71

"Øvrig" er midler fra departementenes tilskuddsordninger, samt til drift av ulike programmer og ordninger. 
Tilskuddsmidlene har vært benyttet til gjennomføring av prosjekter i samarbeid med våre kunder.  



LØNN OG PERSONALKOSTNADER

2012 2011

Lønn 424 331 423 404
Arbeidsgiveravgift 59 184 56 363
Pensjonskostnader 92 168 94 773
Oppløsning av omstillingsavsetning fra 2010 -5 857 -42 330
Andre ytelser ¹ 53 107 54 831
Sum 622 933 587 041

Lån til ansatte ²    2 529 2 065
Gjennomsnittlig antall ansatte årsverk 717 733

Ytelser til ledende personer: Lønn / honorar Annet
Pensjons-

avtale Sum

Ledelse:
Gunn Ovesen, adm. direktør 2 151 104 269 2 523       
Finn Kristian Aamodt 1 312 104 0 1 415       
Hans Martin Vikdal 1 237 104 0 1 341       
Per Niederbach 1 197 102 0 1 299       
Per-Arne Tuftin 1 161 83 0 1 244       
Gro Dyrnes 1 040 102 0 1 142       
Vincent Fleischer 1 040 102 0 1 142       

Styret 2012:
Reidar Sandal, styreleder 255                                                        255           
Tone Merethe Lindeberg, nestleder 141                                                        141           
Jan Løkling 128                                                        128           
Jørand Ødegård Lunde 128                                                        128           
Reidar Bye 128                                                        128           
Roar Flåthen 128                                                        128           
Bente Rathe ² 75                                                          75             
Einar Enger¹ 65                                                          65             
Martha Koldt Bakkevig ¹ 65                                                          65             
Sarita Sehjpal ¹ 65                                                          65             
Anne Breiby ² 63                                                          63             
Hanne Refsholt ² 63                                                          63             
Ove Haaversen-Westhassel 45                                                          45             
Toini H. A. Ness 45                                                          45             
Bergny Irene Dahl 4                                                            4               
Kirsten Solberg 4                                                            4               
Sum utbetalte styrehonorar 2012 1 399 1 399       
¹ fra foretaksmøtet 15.6.2012
² til foretaksmøtet 15.6.2012

NOTE 8

¹ Andre ytelser består av utenlandstillegg, styrehonorarer, personalforsikring, offentlige avgifter i utlandet og diverse 
personalkostnader. 
 
² Lån til ansatte er dels rentefrie og hovedsakelig uten pant. Administrerende direktør og styreleder har ikke lån i 
selskapet. 
 

Det er ikke inngått noen etterlønnsavtale med daglig leder utover ordinære oppsigelsesvilkår på seks måneder.  



LØNN OG PERSONALKOSTNADER
NOTE 8

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 
  
Erklæring vedrørende godtgjørelse til administrerende direktør og ledergruppen er i tråd med: 
1. allmennaksjelovens bestemmelser, ref. § 6-16a 
2. regnskapsloven 
3. retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper fastsatt av Regjeringen Stoltenberg II 31.3.2011 og med virkning 
fra 1. april 2011 
4. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, ref. kapittel 12 
  
Hovedprinsipper 
  
Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
Innovasjon Norge forholder seg til hovedprinsippet om at lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap skal være 
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. Prinsippet gjelder for alle ansatte og ikke spesifikt for 
administrerende direktør og ledergruppen. Det betyr at det gjennomgående ikke er egne incentivordninger som kun gjelder for ledende 
ansatte. 
  
Med virkning fra 1. april 2011 har Regjeringen fastsatt «Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper» som 
beskriver forventningene på dette feltet. Hovedprinsippene fra tidligere retningslinjer er videreført, men det er foretatt innstramminger på 
områdene pensjonsytelser og sluttvederlag, og det er eksplisitt uttrykt at selskapene skal bidra til moderasjon i lederlønningene. Innovasjon 
Norge følger disse retningslinjene og vil bidra til lønnsmoderasjon i lederlønninger. 
  
Beslutningsprosess 
Lønn til administrerende direktør fastsettes av styret og kommuniseres av styreleder. 
Lønn til ledergruppen fastsettes av administrerende direktør og styreleder i fellesskap og kommuniseres av administrerende direktør. 
  
Hovedprinsippene for godtgjørelser kommende regnskapsår 
  
Innovasjon Norge omfattes av tariffavtale inngått mellom Spekter / Innovasjon Norge og hovedorganisasjonene / lokale organisasjoner. 
Ansatte i ledende stillinger omfattes ikke av avtalen, men i praksis følges avtalen på de fleste punkter også for disse. Innovasjon Norge har et 
lønnssystem som skal baseres på følgende faktorer: den enkeltes stillingsinnhold, stillingsinnehavers ytelse og lønnsnivå i markedet for øvrig. 
  
Total godtgjørelse til administrerende direktør og ledergruppen reflekterer rolle og rolleinnehavers ansvar og påvirkning, virksomhetens 
bredde og kompleksitet. Ordningene er transparente og i tråd med prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. 
  
1. Fast lønn 
Innovasjon Norge følger grunnprinsippet fra retningslinjene om at hovedelementet i godtgjørelsesordningen bør være den faste grunnlønnen.  
Grunnlønnen vurderes årlig og justeres med virkning fra 1. april. 
  
2. Bonus 
Innovasjon Norge har ingen bonusprogram for sine ledere. 
  
3. Aksje, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer 
 Innovasjon Norge er et særlovsselskap og har ingen aksje- eller opsjonsprogrammer for sine ledere. 
  
4. Pensjonsytelser 
Ledende ansatte omfattes av samme pensjonsordninger som alle ansatte i selskapet. Pensjonsordning i Innovasjon Norge er Statens 
Pensjonskasse, eller den lukkede ordningen i DnB Livsforsikring for ansatte som kom fra tidligere Norges Eksportråd. Pensjonsgrunnlaget er 
begrenset til 12 G. Unntaket er administrerende direktør, hvor det er inngått en avtale før retningslinjene ble innført, om en årlig innbetaling 
til livrente / individuell pensjonsavtale. Avtalens forpliktelser om løpende innbetaling bortfaller ved opphør av arbeidsavtalen.  
  
5. Sluttvederlag og etterlønnsordninger 
Det er ikke avtalt sluttvederlag eller etterlønnsordninger for noen i ledende stillinger i Innovasjon Norge. 
  
6. Variable elementer i godtgjørelsen eller særskilte ytelser 
Annen godtgjørelse utover ordinær månedslønn inkluderer fast bilgodtgjørelse, forsikringer og dekning av fordel elektroniske 
kommunikasjonstjenester. 
  
Engangsutbetalinger kan utbetales til ansatte som har gjort en ekstraordinær innsats utover det som forventes i stillingen. Dette er en ordning 
som gjelder for alle ansatte i Innovasjon Norge, og er en del av det fremforhandlede lønnsoppgjøret. Sum engangstillegg er 0,6 mill. kroner i 
2013. 
  
Godtgjørelsesprinsipper og implementering foregående regnskapsår 
Prinsippene for kommende regnskapsår ble også benyttet i 2012. Det er ikke gjort noen endringer i løpet av 2012. 
  
Rapportering 
Styret får forelagt årlig oversikt over total lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til retningslinjene. 



 VARIGE DRIFTSMIDLER

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Anskaffelseskost 01.01 89 637 170 219 126 918 149 055 216 555 319 274
Akkumulerte avskrivninger 01.01 86 987 164 302 83 350 98 689 170 337 262 991
Bokført verdi 01.01 2 650 5 917 43 568 50 366 46 218 56 283
Tilgang anskaffelser 0 6             0 0 0 6             
- Avgang anskaffelser 0 80 589    0 22 137    0 102 726  
Avgang akk. avskrivninger 0 80 455    0 22 137    0 102 592  
Årets avskrivninger 1 326 3 140      5 949 6 798      7 275 9 938      
Bokført verdi 31.12 1 324 2 650 37 619 43 568 38 943 46 218

Investeringer 2008 2009 2010 2011 2012

Bygninger og eiendommer 665 0 172 0 0
Maskiner, inventar, biler, mv. 6 996 779 1 226 6 0
Sum investeringer 7 661 779 1 397 6 0

Salg av driftsmidler 148 296 169 42 0

Avskrivningssatsene for bygninger varierer fra 2 % til 20 % pr år. 
Avskrivningssatsene for utstyr og inventar varierer fra 17 % til 25 % pr år.

DIREKTE PROSJEKTKOSTNADER

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Fremmede tjenester og bemanningskostnader 36 995 30 945 125 891 106 128 162 887 137 073
Kontorkostnader, trykksaker og opplæring 6 127 4 968 42 694 32 058 48 820 37 026
Telefon og porto 7 774 7 340 4 188 4 876 11 961 12 216
Reiser og biler 16 714 12 703 31 556 26 936 48 270 39 639
Profilering og markedsføring 242 805 198 385 50 439 52 430 293 244 250 815
Andre driftskostnader 228 491 1 844 3 253 2 072 3 745
Sum 310 643 254 832 256 613 225 682 567 256 480 514

NOTE 11
ANDRE DRIFTSKOSTNADER

2012 2011

Lokaler 78 163 79 059
Leie, kjøp og vedlikehold 40 947 32 729
Fremmede tjenester ¹ 31 759 29 885
Kontorkostnader, trykksaker og opplæring 12 816 14 439
Telefon og porto 16 964 18 534
Reiser og biler 12 344 9 151
Diverse driftskostnader 11 001 7 701
Sum 203 994 191 498

¹ Honorar til revisor:
Lovpålagt revisjon ² 637 854
Andre attestasjonstjenester 103 171
Rådgivning skatt og merverdiavgift 0 45
Andre tjenester utenfor revisjon 0 0

² Herav 414 200 kroner til Deloitte og 223 000 kroner til KPMG

NOTE 9

NOTE 10

Andre tjenester og 
programmer Sum

Bygg og 
eiendommer

Utstyr og inventar 
mv Sum

Reiselivsprosjekter



LEIEFORHOLD

2012 2011

Leie lokaler 65 014 67 466
Leie kontorutstyr mv 3 110 3 587
Sum 68 124 71 053

NOTE 12

 Innovasjon Norge har inngått leieavtaler i Norge og i utlandet. Avtalene gjelder både leie av  
kontorlokaler i Norge og i utlandet, samt leie av boliger for utestasjonerte.  
 
Leieavtalene for kontorlokaler har en kontraktstid fra 5 til 10 år, med opsjon på videre leie i 3 til 5 år.  
Leieavtalene for boliger har en kontraktstid fra 2 til 3 år, med opsjon på videre leie i 1 til 2 år, relatert til den 
utsendte medarbeiders arbeidsavtale.  
 
For flere leieforhold i utlandet er det inngått såkalt "Diplomatisk klausul", hvilket innebærer at kontrakten kan sies 
opp i avtaleperioden, mot en kontraktsavtalt kompensasjon til utleier. En slik klausul gjelder ikke for leieforholdet 
knyttet til kontorer i Vest Europa. 
Leieavtalene i utlandet er inngått med både norske utleiere som Statsbygg og Utenriksdepartementet, og lokale 
private utleiere. Der det er praktisk og hensiktsmessig er Innovasjon Norge samlokalisert med Utenrikstjenesten. 
 
Innovasjon Norge har ved flere kontorer i Norge og utland  en fremleieavtale med selskaper knyttet til Team 
Norway som bl.a. Norges Forskningsråd, Norges Sjømatråd og et Konsulat tilknyttet utenrikstjenesten. Disse 
avtaler knyttes opp til den leieavtale som Innovasjon Norge har med utleier. 
 
Leie kontorutstyr mv gjelder leiekostnader knyttet til leie av kopi/print maskiner, datasystemer, databaser, 
kaffemaskiner, vanndispensere, planter etc. 
 
 



TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER

Lavrisikolån Innovasjons- 
og risikolån

Såkornfondene 
og 

investeringslån Sum lån Garantier
Sum lån og 
garantier

Nedskrivninger på individuelle utlån pr. 01.01 114 857 349 597 428 903 893 356 14 418 907 773
Økte og nye individuelle nedskrivninger 78 048 178 678 48 768 305 494 4 373 309 866
Økte/tilbakef. nye individuelle nedskr. omkostninger 1 263 219 0 1 481 0 1 481
Økte/tilbakef. nye individuelle nedskr. renter -20 149 -61 838 -61 709 0 -61 709
Tilbakeførte individuelle nedskrivninger -45 737 -79 673 0 -125 410 -4 828 -130 238

1 477 35 642 15 801 52 920 1 033 53 954
Konstaterte tap -11 765 -98 658 -15 801 -126 224 -1 427 -127 651
Nedskrivninger på individuelle utlån 31.12 138 123 385 953 415 832 939 908 13 568 953 476

0
Nedskrivninger grupper av utlån pr. 01.01 278 000 0 0 278 000 0 278 000
Periodens endring i gruppenedskrivninger -4 000 0 0 -4 000 0 -4 000
Nedskrivninger grupper av utlån 31.12 274 000 0 0 274 000 0 274 000

0
Bokførte tap 0

78 048 178 678 48 768 305 494 4 373 309 866
-45 737 -79 673 0 -125 410 -4 828 -130 238

-10 288 -63 016 0 -73 304 -394 -73 698
22 024 35 989 48 768 106 780 -849 105 931

1 263 219 0 1 481 0 1 481
-4 000 0 0 -4 000 0 -4 000
11 765 98 658 15 801 126 224 1 427 127 651

873 961                     2,36 1 836 0 1 836
Inngang på tidligere perioders konstaterte tap -6 483 -2 389 0 -8 873            -341 -9 214
Periodens tap på utlån og garantier 25 441 133 437 64 571 223 449 236 223 686

0
Konstaterte tap 0

1 477 35 642 15 801 52 920 1 033 53 954

10 288 63 016 0 73 304 394 73 698
11 765 98 658 15 801 126 224 1 427 127 651

Risiko- Brutto Gruppe-
grupper utlån       uten individuelle nedskrivn-

hovedstol inger
Høy risiko *       3 143 638 
Normal risiko       8 135 703 251 000     
Lav risiko       4 357 430        23 000 
Sum     15 636 771      274 000 

Brutto 
mislighold
> 90 dager Mill kroner Mill kroner
31.12.2008 358 154 9,5 %
31.12.2009 416 210 7,5 %
31.12.2010 346 184 6,4 %
31.12.2011 353 173 6,0 %
31.12.2012 336 239 7,6 %

Tap på utlegg

NOTE 13

Nedskrivninger

Konstaterte tap på engasjementer uten 
nedskrivninger

Økte og nye individuelle nedskrivninger 
Tilbakeførte individuelle nedskrivninger

Konstaterte tap på engasjementer med individuelle 
nedskrivninger
Endring i individuell nedskrivninger
Endring i individuelle nedskrivninger på 
omkostninger
Endring i gruppevise nedskrivninger
Konstaterte tap

Konstaterte tap på engasjementer uten individuelle 
nedskrivninger
Konstaterte tap på engasjementer med individuelle  
nedskrivninger
Sum konstaterte tap

Individuelle Kalkulert risiko i utlån 
nedskrivninger individuelle

hovedstol nedskrivninger nedskrivninger

Utlån uten

389 975                       2 460 139       28,4 %
110 654                       7 834 687       3,0 %
19 776                         4 301 497       0,5 %

520 405                       14 596 323     

(risikogruppe lav og normal) (risikogruppe høy)

3,8 %
3,8 %
3,0 %
2,9 %
2,7 %

av brutto portefølje av brutto portefølje

Lavrisikolån Risikolån/- garanti

Innovasjon Norges utlånsportefølje består av forskjellige typer lån med ulik risikoprofil. I tabellen under er de ulike lånetypene innen lavrisiko- lån og 
risikolån/-garantier klassifisert i 3 grupper med henholdsvis høy, normal og lav risiko. Tallene er eksklusive ansvarlig lån til Såkornfondene, 
Investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst-Europa og forvaltningsordninger. 

* Omfatter risikolån og -garantier med tapsfond som dekker kalkulert risiko for tap. For disse  foretas ikke gruppevise nedskrivninger. 
 
Tabellen under viser utviklingen i misligholdssituasjonen siste fem år, målt ved sum brutto mislighold over 90 dager i mill. kroner og i forhold til løpende 
portefølje. Lavrisikolån omfatter ordningene lavrisikolån til industri og tjenesteyting, fiskeflåtelån og landbrukslån. Sum risikolån viser landsdekkende 



TAPSDEKNING

2012 2011

Landsdekkende innovasjonslån -73 017 -36 842
Distriktsrettede risikolån -55 846 -44 494
Distriktsrettet låneordning -1 376 5 863
Lån fra Miljøfondet 376 192
BU risikolån landbruk -3 575 -3 178
Landsdekkende garantier 2 428 -12 580
Distriktsrettede garantier -873 0
Fiskerigarantier -1 792 -114
BU investeringslån landbruk -538 -995
Lån fra Såkornfondene -64 031 -50 701
Sum -198 242 -142 848

NOTE 15
ÅRSRESULTAT - DISPONERINGER OG OVERFØRINGER

2012 2011

Utbytte til eier fra lavrisikoordningen 10 722 15 591
Utbytte til eier fra investeringsfondet for Nordvest-Russland 0 234
Utbytte til eier fra investeringsfondet for Øst-Europa 171 0
Overføres fra risikolån og garantier til eiere 0 6 823
Overføres fra risikolån og garantier til eier 41 187 12 541
Utbytte og overføring til eiere 52 080 35 189

Belastet opptjent kapital Såkornfondene 0 0
Belastet / avsatt til opptjent kapital investeringsfondet for Nordvest-Russland -1 126 78
Belastet / avsatt til opptjent kapital investeringsfondet for Øst-Europa 57 -1 564
Overført til opptjent kapital i låne- og investeringsfond -1 069 -1 486

Overført fra/avsatt til opptjent egenkapital prosjektvirksomhet 6 158 10 000
Avsatt til opptjent egenkapital lavrisikoordningen 127 828 47 828
Overført fra/til opptjent egenkapital 133 986 57 828

Sum overføringer og disponeringer 184 998 91 531

NOTE 16
BUNDNE BANKINNSKUDD 

2012 2011

Til investering i ansvarlig kapital 1 223 033 1 141 737
Til utbetaling av tilskudd 1 932 139 1 907 335
Til dekning av tap 2 419 411 2 091 329
Sum bundne innskudd i Norges Bank 5 574 583 5 140 401

Ordinære innskudd i banker, herav bundne
Skattetrekksmidler 24 133 23 666

NOTE 14

Bundne innskudd i Norges Bank er øremerkede midler. Kun en mindre del av disse midlene er rentebærende.  



LAVRISIKOLÅN OG RISIKOLÅN

LAVRISIKOLÅN                 2012 2011

Ordinære lavrisikolån 4 294 282 4 314 921
Lån til landbruket 4 365 786 4 121 904
Lån til fiskefartøy 3 851 787 3 626 851
Sum 12 511 855 12 063 676

RISIKOLÅN 2012 2011

Landsdekkende innovasjonslån 1 469 471 1 514 015
Distriktsrettede risikolån 1 202 382 1 222 626
Risikolån landbruk 105 542 87 480
Distriktsrettet låneordning 30 975 43 176
Lån fra Statens Miljøfond 26 983 36 510
Fiskeri likviditetslån 21 925 23 775
Sum 2 857 277 2 927 582

NOTE 18
ANDRE UTLÅN

2012 2011

Bygdeutviklingslån til landbruket 603 269 706 559
Ansvarlige lån Såkornfondene 1 270 865 1 114 815
Ansvarlige lån investeringsfondet for Nordvest-Russland 6 180 4 925
Ansvarlige lån investeringsfondet for Øst-Europa 357 626
Lån til ansatte 2 529 2 065
Sum 1 883 201 1 828 990

NOTE 17

Bygdeutviklingslån forvaltes av Innovasjon Norge for Landbrukets utviklingsfond. Lånene er  finansiert ved 
utbetaling fra utviklingsfondet, som også godskrives tilbakebetaling og belastes tap. 
 



AKSJER OG ANDELER

Selskapets navn
Antall 
aksjer

Eierandel i 
% Kostpris

Nedskrivning/ 
verdiendring Bokført verdi

Scandinavian Tourist Board Aps 1 50,0 274 -274 0
Technopark-Nor AS 120 000 40,0 12 000 0 12 000
Barel AS 4 226 39,0 4 981 0 4 981
Akvamiljø Caspian AS 1 000 36,4 1 000 0 1 000
ECDL Russia AS 5 709 100 35,3 5 621 -5 621 0
Kirkenes Trading AS 1 200 35,3 3 000 0 3 000
ISM Int.School of Management 21 048 35,2 439 0 439
Rambøll Engineering AS (tidl.Rambøll Barents AS) 1 361 35,0 1 358 -1 358 0
Dvina AS 204 34,0 204 0 204
Biodiversity Development Int. AS 42 500 32,1 4 250 -2 125 2 125
Vangazu Sildspeks 5 000 29,9 1 420 0 1 420
International Pork Investment 3 921 010 28,5 12 497 0 12 497
Rupack AS 2 333 28,0 1 233 0 1 233
Murman AS 6 670 23,0 920 0 920
Baltic Hydroenergy AS 196 202 16,1 3 879 0 3 879
EMTEK AS 102 337 11,4 6 263 -6 263 0
CapMan Russia Fund L.P. ¹ 0 1,6 11 869 0 11 869
Radiant Energy Corporation (Canada) 146 359 1,4 2 385 -2 385 0
Euro-Teminal AS 370 621 1,3 7 333 -6 592 741
Suportnet Agro AS 15 000 1,1 0 0 0
Tellus-IT AS 16 000 0,9 400 -400 0
OPC Liquidaton Corporation (USA) 300 265 0,0 424 -424 0
Saldo pr 31.12.2012 81 752 -25 444 56 309

¹ Investert andel i aksjefond

EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER

Selskapets navn Ervervet Kontor Eierandel
VisitNorway AS (tidl. NORTRA AS) 01.07.1999 Oslo 100 %

Aksje- Antall Egen-
Selskapets navn Valuta kapital aksjer kapital Resultat
VisitNorway AS (tidl. NORTRA AS ¹) NOK 300 300 912 -25

 ¹) Egenkapital og resultat er for 2011.

NOTE 19

NOTE 20

I 2012 fusjonerte datterselskapet NORTRA AS med sitt datterselskap VisitNorway AS, og skiftet samtidig navn til 
VisitNorway AS.  



ANDRE EIENDELER

2012 2011

Kundefordringer i prosjektvirksomheten 33 652 25 337
Avsetning til tap på kundefordringer -5 250 -5 250
Tapsgjeld/krav på staten 271 -244
Fordring på statskassen 361 686 187 922
Depositum og innskudd 3 210 3 121
Andre fordringer 317 2 297
Sum 393 886 213 182

NOTE 22
MELLOMVÆRENDE MED DATTERSELSKAP

NOTE 23
OPPTJENTE INNTEKTER OG IKKE PÅLØPTE KOSTNADER

2012 2011

Opptjente ikke forfalte renter på utlån 135 630 142 837
Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter 37 369 50 059
Bokførte ikke påløpte driftskostnader 27 238 36 635
Sum 200 237 229 531

NOTE 21

Morselskapet har  ingen fordring og ingen gjeldsforpliktelse på datterselskapet VisitNorway AS per 31.12.2012 og per 
31.12.2011. 



PENSJONSFORPLIKTELSER

2012 2011

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,00 % 4,10 %
Forventet lønnsvekst 3,50 % 3,50 %
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling, offentlig ordning 2,50 % 2,50 %
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling, privat ordning 3,25 % 2,50 %
Forventet G-regulering 3,25 % 3,25 %

Demografiske forutsetninger
Anvendt dødelighetstabell K2005 K2005
Anvendt uføretariff 200%*K63 200%*K63/IR02
Frivillig avgang 3% / 0% 3% / 0%
Uttakstilbøylighet AFP 10% / 40% 10% / 40%

Årets pensjonskostnad fremkommer slik: 

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 57 818 61 726
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsene 41 752 46 578
Avkastning på pensjonsmidlene -30 906 -37 671
Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnaden 9 974 10 235
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 23 340 24 139
Total netto pensjonskostnad 101 978 105 007

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler fremkommer slik: 
Midler < 

forpliktelse
Midler < 

forpliktelse
Påløpte pensjonsforpliktelser 1 127 457 1 113 803
Verdi av pensjonsmidler -792 346 -728 528
Periodisert arbeidsgiveravgift 47 149 54 172
Ikke resultatført virkning av estimatavvik -273 817 -342 607
Balanseført netto pensjonsforpliktelse 108 443 96 840

NOTE 24

Innovasjon Norge er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Innovasjon Norges 
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 
Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6 Pensjonskostnader. Innovasjon Norges pensjonsordninger er alle 
ytelsesplaner. Innovasjon Norge har pensjonsordninger som omfatter 606 aktive medlemmer og 307 pensjonister. Disse er i hovedsak 
avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er 
dekket gjennom forsikringsselskap, i hovedsak Statens Pensjonskasse og DNB Livsforsikring. 
 
Det er i dag 5 ulike pensjonsordninger i Innovasjon Norge. Ordningene kan ikke overføres mellom hverandre og er derfor ikke nettoført. 
Ansatte i Innovasjon Norge er også tilknyttet AFP-ordninger.  

Ikke resultatført virkning av estimatavvik periodiseres over 12 år eller gjenværende opptjeningstid i den aktuelle ordningen.  
 
Aktuarielle forutsetninger 
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det brukt forutsetninger fra NRS 6 Pensjonskostnader per 
31.12.2012.  
 
Økonomiske forutsetninger 
Pensjonsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen per 31.12.2012 og er den gjeldende anbefalingen fra Norsk 
RegnskapsStiftelse (NRS). 
Pensjonsordningens midler i DnB Livsforsikring er investert i en portefølje med moderat investeringsprofil, med lav aksjeandel, noe i 
eiendom og  hoveddelen i obligasjoner med høy kreditverdighet. For pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse er det etablert et fiktivt 
fond for beregning av avkastning siden ordningen finansieres direkte over Statsbudsjettet.  
 
AFP 
Ansatte i Innovasjon Norge har to forskjellige AFP-ordninger ut fra om de er knyttet til pensjonsordningen i SPK for offentlige ansatte eller 
om de er knyttet til ordning med i AFP i privat sektor. Offentlig AFP og privat AFP behandles forskjellig i regnskapet. 
 
For de ansatte i Innovasjon Norge som har sin pensjonsordning i Statens Pensjonskasse er AFP-ordningen videreført, jfr lov om avtalefestet 
pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse. Forpliktelsen knyttet til denne ordningen er beregnet og inngår i pensjonsforpliktelsen.  
 
Den lukkede ordning i DNB Livsforsikring behandles regnskapsmessig  som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger 
kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Dette fordi det ikke foreligger pålitelig måling og allokering av forpliktelse 
og midler i ordningen. 



INNLÅN FRA STATEN

 Forfall Innlån
Effektiv 

rente Forfall Innlån
Effektiv 

rente

Lavrisikolån 2013 8 590 000 1,7 % Risikolån 2013 2 910 000 1,6 %
2014 590 000 2,3 %
2015 630 000 1,9 %
2016 935 000 2,7 %
2017 360 000 1,7 %
2018 60 000 3,0 %
2019 20 000 3,6 %
2020 105 000 2,3 %

Sum 11 290 000 1,8 % Sum 2 910 000 1,6 %

ANNEN GJELD

2012 2011

Leverandørgjeld 84 802      79 522
Ikke utbetalte tilskuddsbevilgninger 98 990      112 841
Skyldig overføring til staten 52 080      35 189
Skyldig oppgjør på taps- og tilskuddsfond 14 271      209 575
Avgifter, skatt og andre lønnstrekk 12 943      12 047
Diverse gjeld 2 027 7 465
Sum 265 112 456 639

NOTE 25

NOTE 26

Ikke utbetalte tilskuddsbevilgninger er tilsagn som er utbetalt til Innovasjon Norge, men ikke videreutbetalt til mottaker. 
 
Det ble i 2010 foretatt avsetning for omstillingskostnader som tok utgangspunkt i reduserte offentlige bevilgninger til 
Innovasjon Norge, med påfølgende behov for omstilling og effektivisering i 2011. Avsatte omstillingskostnader i 2010 var 
på 69,8 mill. kr, herav er 50,0 mill. kr anvendt per 31.12.2012. 
 

Forfallsstrukturen på innlånene, som er fastrentelån, er tilpasset rentebindingsperiodene og vilkårene for utlånene. Dette 
gjøres som ledd i arbeidet med å styre renterisikoen i porteføljen. 
 
Hoveddelen av innlånene er korte med løpetid innefor tre måneder. Disse finansierer utlån til kunder med lån på flytende 
betingelser, dvs. lån med rente som kan endres med seks ukers varsel. Renterisikoen vedrørende disse lånene er 
begrenset til varslingsperioden og vurderes å ha moderat resultateffekt. 
 



PÅLØPTE KOSTNADER OG IKKE OPPTJENTE INNTEKTER

2012 2011

Påløpte ikke forfalte renter på innlån 392 670 95 803
Påløpt ikke forfalt innlånsprovisjon 55 258 53 865
Påløpte driftskostnader 63 953 64 916
Drifts- og programbevilgninger som ikke er inntektsført 64 050 99 920
Andre mottatte ikke opptjente bevilgninger fra staten 18 991 44 727
Sum 594 921 359 232

TAPSFOND

Rest Netto Rest Netto 
Låneordning  tapsfond utlån  tapsfond utlån

Landsdekkende innovasjonslån 713 823 1 293 900 705 172 1 356 314
Distriktsrettede risikolån 599 929 1 013 050 586 537 1 056 381
Distriktsrettet låneordning 47 800 28 947 49 184 40 513
Lån fra Miljøfondet 24 584 12 876 24 189 22 017
Risikolån landbruk 19 810 94 535 17 577 80 185
Likviditetslån til fiskerinæringen 8 833 21 925 8 833 23 775
Lån fra Såkornfondene 421 722 742 575 253 807 685 912
Distrikstrettet garantiordning 1 527 4 877 0 0
Landsdekkende innovasjonsgarantier 107 913 47 653 101 522 84 445
Fiskerigarantier 84 238 237 567 86 030 117 762
Sum 2 030 179 3 497 905 1 832 851 3 467 304

2012 2011

NOTE 27

NOTE 28

Ved tilsagn om risikolån/innovasjonslån og -garantier foretas en avsetning til tapsfond til dekning av fremtidige tap. Tapsfondene 
belastes med konstaterte tap og individuelle tapsnedskrivninger.  
Netto utlån er brutto utlån redusert med tapsnedskrivninger. 
 
For risikolån/innovasjonslån- og garantier er Innovasjon Norge pålagt å sørge for at det er et forsvarlig forhold mellom tapsfondets 
størrelse og den anslåtte risikoen i porteføljen. For distriktsrettede risikolån og landsdekkende innovasjonslån og –garantier er 
Innovasjon Norge ansvarlig for å etterfylle tapsfondet dersom porteføljerisikoen avviker negativt med mer enn ti prosentpoeng av 
tapsfondet.  
 
Som grunnlag for vurderingen sammenliknes tapspotensialet (kalkulert risiko) i den del av porteføljen hvor det ikke er foretatt 
individuelle tapsnedskrivninger og i tilsagn, med rest tapsfond i % av den del av porteføljen hvor det ikke er foretatt individuelle 
nedskrivninger og tilsagn. 
 
Pr. 31.12.12 er kalkulert risiko vurdert å være 31 % for landsdekkende innovasjonslån og garantier, mens rest tapsfondet utgjør 49 
%. For distriktsrettede risikolån er kalkulert risiko 27 %, mens tapsfondet utgjør 45 %. Tapsfondene vurderes å være på et 
tilfredsstillende nivå sett i forhold til den risiko som er beregnet å være i porteføljen. 
 



RENTESTØTTEFOND

2012 2011

Inngående balanse 01.01 54 945 62 114
Avsatt til fond -57 864 0
Inntektsført rentestøtte 51 722 -7 169
Utgående balanse 31.12 48 803 54 945

NOTE 30
TILSKUDDSFOND

2012 2011

Fra Kommunal- og regionaldepartementet 339 528 279 735
Fra fylkeskommunene 897 301 986 647
Fra Nærings- og handelsdepartementet 399 539 452 667
Tilskudd til Nordvest-Russland 7 834 8 720
Fra Landbrukets utviklingsfond 140 -17 921
Andel av LUF knyttet til rentefrie lån 603 328 706 628
Kompensasjon arbeidsgiveravgift fra KRD (RDA) 115 509 0
Fra Utenriksdepartementet 0 1 900
Sum 2 363 179 2 418 376

NOTE 31
LÅNE- OG INVESTERINGSFOND

Investeringsfondet Investeringsfondet
for Nordvest- for

Såkornfondene Russland Øst-Europa Sum

Innskutt kapital 01.01 ¹ 1 625 500 150 000 120 000 1 895 500
- Tilbakeført innskutt kapital -78 951 0 0 -78 951
+Tilført innskutt kapital 425 000 0 0 425 000
Sum kapital 31.12 1 971 549 150 000 120 000 2 241 549

Opptjent kapital 01.01 0 42 142 -10 075 32 067
+ Styrking av opptjent kapital 0 0 0 0
+/- Andel av resultat ovf. opptjent egenkapital 0 -1 126 57 -1 069
Opptjent kapital 31.12 0 41 017 -10 018 30 998

Sum kapital 31.12 1 971 549 191 017 109 982 2 272 547

NOTE 29

¹ Innskutt kapital knyttet til Investinor AS var 2,2 mrd kroner. Aksjene er solgt i 2012 og innskutt kapital er tilbakeført til 
NHD. Sammenlignbare tall på innskutt kapital per 31.12.2011 er kr 4 095 500 000. 



EGENKAPITAL

Lavrisiko- Prosjekt-
Felles ordningen virksomhet mv Sum

Innskutt egenkapital 19 600 619 788 26 257 665 645
Opptjent egenkapital 0 319 075 479 319 554
Sum egenkapital 01.01 19 600 938 863 26 736 985 200

Årets andel av resultatet 0 127 828 6 158 133 986

Innskutt egenkapital 19 600 619 788 26 257 665 645
Opptjent egenkapital 0 446 903 6 637 453 540
Ny innskutt kapital 2012 0 0 0 0
Sum egenkapital 31.12 19 600 1 066 691 32 894 1 119 186

BETINGEDE FORPLIKTELSER

2012 2011
Distriktsrettede risikogarantier 5 750 0
Landsdekkende risikogarantier 57 748 97 900
Fiskeomsetningsgarantier 240 117 118 800

EIERE

Eier Andel av innskuddskapital

Staten ved Nærings- og handelsdepartementet 51,0 %
Akershus fylkeskommune 2,58 %
Aust-Agder fylkeskommune 2,58 %
Buskerud fylkeskommune 2,58 %
Finnmark fylkeskommune 2,58 %
Hedmark fylkeskommune 2,58 %
Hordaland fylkeskommune 2,58 %
Møre og Romsdal fylkeskommune 2,58 %
Nordland fylkeskommune 2,58 %
Nord-Trøndelag fylkeskommune 2,58 %
Oppland fylkeskommune 2,58 %
Oslo kommune 2,58 %
Rogaland fylkeskommune 2,58 %
Sogn og Fjordane fylkeskommune 2,58 %
Sør-Trøndelag fylkeskommune 2,58 %
Telemark fylkeskommune 2,58 %
Troms fylkeskommune 2,58 %
Vest-Agder fylkeskommune 2,58 %
Vestfold fylkeskommune 2,58 %
Østfold fylkeskommune 2,58 %
Sum 100,0 %

Det foreligger en eieravtale av 24. mars 2010 som bl.a. regulerer fordeling av utbytte mellom eierne.

NOTE 32

NOTE 34

NOTE 33

Garantiene er avgitt på vegne av staten. Tap for miljøgarantier dekkes løpende ved egen bevilgning. Tap for øvrige 
garantier dekkes av tapsfond. Det vises til note 28. 
 
Innovasjon Norge har ingen tvistesaker pr. 31.12.12 som kan medføre tap av betydning utover de avsetninger som er 
gjort i regnskapet. 
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