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GIEK ÅRSRAPPORT 2014

Norske eksportører speiler Norge 
som samfunn: innovative, produktive, 
endringsvillige.

Men konkurransen er hard.

GIEKs garantier gir konkurransedyktig 
finansiering til utenlandske importører – 
og trygghet til de norske eksportørene. 
28,5 milliarder kroner i eksport ble utløst i 
2014.

Vi er opptatt av å øke små og store 
eksportørers konkurransekraft gjennom 
gode dialoger, spisskompetanse innen 
internasjonal finans og innsiktsfulle analyser 
av viktige norske eksportnæringer.
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734

Hovedtall 
2014

28,5 mrd. kroner
i norske eksportkontrakter

ble finansiert med 
nye garantier

fra GIEK i 2014

Samlet utestående 
ansvar ved 

utgangen av 2014 
var

89,3 mrd.
kroner

Porteføljen bestod 

av 458 
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ved utgangen av 

2014
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for 21,4 mrd. 
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GIEK mottok

205
søknader på til 

sammen 

39,9 mrd. 
kroner i 2014

Stortinget 
vedtok samlet 

garantiramme på

173 mrd.
 kroner for 2014

Samlet overskudd på

734 millioner 
kroner i 2014

GIEK bidro med 
garantier til

48
fartøy i 2014

GIEK hadde

84
ansatte ved 
utgangen  
av 2014
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Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)  

er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepar-

tementet (NFD). GIEKs oppgave er å fremme norsk eksport, 

sikre lokal verdiskapning og være en god finansiell partner og 

rådgiver for norske eksportører, gjennom å utstede garantier 

på vegen av staten. GIEK skal være et suplement til det private 

bankmarkedet og resultatmessig gå i balanse over tid.

Garantiene er tilpasset norske eksportbedrifters og utenland-

ske kjøperes behov, og dekker både politisk og kommersiell 

risiko på hele eller deler av lån utstedt av private banker eller 

Eksportkreditt Norge. Garantiene kan stilles der det leveres 

norske varer eller tjenesteytelser til utlandet, eller der en 

eksporttransaksjon på annet vis fremmer norsk verdiskaping. 

GIEK garanterer for eksport til land over hele verden.

Norske garantier betyr høy grad av sikkerhet for både ek-

sportører og banker. Garantiene bidrar til å gi norske varer og 

tjenester økt konkurransekraft i det internasjonale markedet.

5



GIEK ÅRSRAPPORT 2014

GIEKs viktigste samfunnsoppdrag er å fremme eksport. Den trygger vår velferd, sikrer 
arbeidsplasser og bidrar til innovasjon over hele landet. 

Garantiporteføljen på 89,3 milliarder kroner avspeiler tydelig hva norsk bedrifter er 
gode på, og hva vi som samfunn lever av. 

Prognoser ved inngangen til 2015 viser at aktiviteten innen olje og gass næringen er 
fallende. Vi er opptatt av å være en stabil og forutsigbar medspiller for næringen også 
i krevende perioder, og har økt vår bransjekunnskap og analysekapasitet. GIEKs nye 
organisasjon skal sikre at vi er en langsiktig og profesjonell forvalter av en betydelig 
garantiportefølje, samtidig som dialogen med eksportnæringene prioriteres høyt.

Vi har i 2014 avsatt midler til økende tap, men har allikevel levert gode resultater. Vi 
har stilt garantier for eksportkontrakter tilsvarende 28,5 milliarder kroner. Mye av 
verdiskapingen skjer hos underleverandørene.

Samlet sett har GIEK oppnådd målene som er satt for virksomheten og oppfylt sitt 
samfunnsoppdrag.

Karin Bing Orgland
Styreleder

GIEK oppfyller 
samfunnsoppdraget

6



GIEK ÅRSRAPPORT 2014

En ny eksportkontrakt kan åpne opp nye markeder og skape vekst i en hjørnestens
bedrift. Tapte kontrakter kan være alvorlige for lokalsamfunnet, og for Norge.

Eksportørens behov veier derfor tungt hos GIEK. Nye garantisøknader på 40 milliarder 
kroner sier sitt om etterspørselen i 2014.

Etter ønske fra kundene har GIEK og Eksportkreditt Norge forenklet søknadsproses
sen når begge våre institusjoner deltar i den samme finansieringen. I 2015 skal vi in
formere om vårt nye fellesprodukt overfor små og mellomstore bedrifter i hele landet.

Våre fagfolk på finans, industri, jus, samfunnsansvar og antikorrupsjon er vår viktigste 
ressurs. Sammen innførte vi en ny organisasjon i desember som øker effektiviteten og 
tilgjengeligheten overfor kundene.

GIEK er til for eksportørene – bruk oss!

Wenche Nistad
Administrerende direktør

Eksportørens behov 
veier tungt
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Organisasjonen

Administrasjon Strategisk stab Kundeansvarlige Juridisk, kreditt, analyse

48%
Kvinner

52%
Menn84

19 23 3012

Antall ansatte

Den nye ledergruppen har fem 
kvinner og to menn, hvorav fire 
vil ha direkte kundekontakt.

Dedikerte avdelinger for ship
ping, off shore samt industri og 
energi, gjør GIEK godt rustet til 
å bistå bedrifter i omstilling og 
håndtere et større press i porte
føljen i 2015.

Økt
kundefokus
GIEK gjennomførte et omfattende organisasjonsprosjekt i 2014, 
og gikk over til ny struktur 1. desember. Den tidligere garanti
avdelingen er delt i tre: to avdelinger jobber med offshore og 
maritim, den tredje jobber med annen industri, fornybar energi 
og andre fastlandsnæringer. 

Den nye avdelingen «Juridisk, 
kreditt og analyse» har spiss
kompetanse innenfor jus, ana
lyse og risikovurdering. Avde
lingen bistår i vurdering av nye 
søknader og i forvaltningen av 
eksisterende garantier. Kreditt
sjef er en ny og selvstendig 
stilling som rapporterer direkte 
til administrerende direktør.

Strategisk stab er en ny avdeling 
under administrerende direk
tør, og som ivaretar virksom
hetsstyring, HR, internasjonale 
relasjoner, kommunikasjon og 
departementskontakt. Adminis
trasjonsavdelingen beholdes og 
har ansvar for bl.a. regnskap, IT, 
drift og dokumentforvaltning.

Effektivisering i GIEK, foren
kling for kundene
Siden 2008 har porteføljen og 
antall ansatte doblet seg. Sam
tidig har GIEK økt kvaliteten på 
saksbehandlingen og oppføl
gingen av garantiporteføljen på 
flere felt. Ved utgangen av 2014 
hadde GIEK 84 ansatte, en vekst 
på 71,4 prosent sammenlignet 
med 2009. Det er god kjønns
balanse i organisasjonen.

Ansatte i tall
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Organisasjonen

Administrerende Direktør

Kredittsjef

Offshore

Shipping-, verft- og 
offshoreprosjekter

Energi og industri
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Økonomi og service

IKT

Dokumentforvaltning

Juridisk avdeling

Kredittavdelingen

Analyseavdelingen

HR

Strategi og internasjonale relasjoner

Virksomhetsstyring og compliance

Fornybar
energi

Industri

Kommunikasjon og departementskontakt

Ny organisasjon fra 1. desember 2014
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Vest-Agder
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Fra 2 000 til 4 000

Fra 200 til 2 000

Fra 0 til 2000

0

Samfunn

GIEK og samfunnet
GIEKs garantier var en avgjørende forutsetning for 22,5 milliarder kroner i 
norsk eksport i 2012, tilsvarende om lag 11.000 arbeidsplasser. Beregningen 
ble utført av Menon Business Economics i 2014.

Underleverandører til olje og gass stod for mesteparten av norsk kapitalvare-
eksport i 2014, som i foregående år. GIEKs brukere stod for hele 60 prosent 
av denne, hovedsakelig fra 27 store produsenter og verft. Her bidrar samtidig 
svært mange underleverandører.

Små og mellomstore eksportbedrifter er noe underrepresentert i GIEKs 
garantiportefølje. Derfor lanserte GIEK i 2014 en forenklet finansiering for 
SMBer (små og mellomstore bedrifter) sammen med Eksportkreditt Norge 
(se boks under III.2.3. nedenfor).

Kilder: Menon-publikasjon 12-2014 
og 6-2015.

10



GIEK ÅRSRAPPORT 2014

Vest-Agder

25 000,37

Vestfold

1 090,68

Rogaland

4 898,57

Hordaland

3 840,28

Telemark

1 306,37

Buskerud

2 308,05 Oslo

9 865,36

Hedmark

2,47Oppland

83,66

Sør-Trøndelag

3 545,23

Nord-Trøndelag

22

Østfold

52,51

Nordland

2,17

Akershus

4 117,06

Sogn og Fjordane

2 974,97

Møre og Romsdal

26 539,65

Aust-Agder

806,48

Fra 6 000 til 10 000

Fra 10 000 til 999 999

Fra 4 000 til 6 000

Fra 2 000 til 4 000

Fra 200 til 2 000

Fra 0 til 2000

0

Samfunn

Garantiansvar pr. fylke 
GIEKs garantiansvar pr. 31. desember 2014 (i millioner kroner) plassert i henhold til 
den norske eksportørens adresse. GIEK benytter hovedkontorenes adresser, figuren 
viser derfor ikke eksport fra regionale kontorer, datterselskaper eller underleveran-
dører i Norge. 1,95 milliarder kroner i garantiansvar er ikke geografisk fordelt på ett 
fylke og derfor utelatt.
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GIEKs historie
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Russlandkommisjonen 
etableres
I årene 1922-1928 vedtok 
Stortinget på årlig basis å 
støtte eksporten av salt 
fisk, sild og aluminium til 
Sovjetunionen, som var et 
stort og viktig marked. 
Det første vedtaket hadde 
en ramme på 19,3 
millioner kroner. 1929 ble 
Russlandskommisjonen 
etablert og underlagt 
Handelsdepartementet, 
og garantitilbudet ble 
dermed mer permanent.

Eksportgarantifond 
opprettes
Det er usikkert hvor store 
beløp som ble garantert 
for under krigen, men 
etter krigen ble det mer 
aktuelt med åpne kreditt-
forsikringer for lengre 
kreditter til produksjons-
middel og forsikring mot 
insolvens og overførings-
risiko. Samtidig ble det 
bestemt at driftsoverskud-
det skulle settes i et 
eksportgarantifond, og på 
mange måter ble dette 
starten på det som i dag 
er GIEK.

Modernisering av 
vilkår og retningslinjer
I 1951 ble det fart i det 
nordiske samarbeidet og 
medlemskap i Berne 
Unionen ga grunnlag for 
modernisering av vilkår 
og retningslinjer.

Oljekrise og utvidede 
rammer
Tiåret var preget av 
oljekrise, omstrukture-
ringer i verftsindustrien, 
krise for skipsfartsnærin-
gen og en aktiv motkon-
junkturpolitikk. Kursga-
rantiordningen ble 
etablert i 1975, og 
rentestøtteordningen ble 
etablert i 1976. Rammen 
var nå på 3 milliarder 
kroner.

GIEK blir forvaltningsbe-
drift
I 1994 ble GIEK etablert 
som en egen forvaltnings-
bedrift. Berlin-murens fall 
økte behovet for garan-
tier. En egen garantiord-
ning for tidligere Sovjet-
stater ble etablert, særlig 
for å opprettholde 
tradisjonell eksport av 
papir og cellulose til 
Russland, men også for å 
sikre kontrakter på salg 
av skip. Garantier etter 
ordningen ble gitt til og 
med 2002.

Sterk organisasjons-
vekst
I 2014 gjennomgikk GIEK 
en større omorganisering 
for å gjøre organisasjo-
nen mer kunderettet og 
tilpasse seg en sterk 
vekst i ansatte, som talte 
84 ved utgangen av året. 
GIEK hadde en total 
garantiramme på 173 
milliarder kroner. Med 
virkning fra 1. januar 
2015, ble eierskapsopp-
følgingen av GIEK Kreditt-
forsikring overført fra 
GIEK til Nærings- og 
fiskeridepartementet. 

Navnet GIEK oppstår
I 1960 ble navnet endret 
til Garanti-Instituttet for 
Eksportkreditt (GIEK). I 
1963 ble handelskomi-
teen i OECD opprettet og 
garantiordningen for 
eksport til utviklingsland 
ble etablert. I 1968 var 
garantirammen på 1,5 
milliarder kroner.

GIEK gjennomgår store 
endringer
GIEK gjennomførte store 
organisatoriske og 
administrative endringer i 
1980 og fikk utvidet 
myndighet av departe-
mentet. Samme år flyttet 
GIEKs 31 ansatte til 
dagens lokaler i Dronning 
Mauds gate 15. Anbuds-
garantiordningen ble i 
1982 overført til GIEK. I 
1987 ble kursgarantiord-
ningen lagt ned og rådet 
for GIEK ble avviklet. En 
særordning for eksport-
garantier til investeringer 
i utviklingsland ble innført 
i 1988.

GIEK Kredittforsikring 
etableres
Nye EU-regler førte til 
press fra særlig ESA om å 
omgjøre den markedsut-
satte delen av driften i 
GIEK til et eget selskap. 
Datterselskapet GIEK 
kredittforsikring ble som 
en følge av dette etablert 
i år 2000.

Statens Eksportkreditt-
kommisjon utvider til 
alle land
I 1934 ble navnet endret 
til Statens Eksportkre-
dittkommisjon, og 
ordningen ble utvidet til 
å gjelde alle land. 
Bortsett fra Sovjetunio-
nen var det meste av 
forsikringsvolumet 
knyttet til eksport til 
Tyskland, Italia, Hellas, 
Spania og Brasil.
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I 1994 ble GIEK etablert 
som en egen forvaltnings-
bedrift. Berlin-murens fall 
økte behovet for garan-
tier. En egen garantiord-
ning for tidligere Sovjet-
stater ble etablert, særlig 
for å opprettholde 
tradisjonell eksport av 
papir og cellulose til 
Russland, men også for å 
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tilpasse seg en sterk 
vekst i ansatte, som talte 
84 ved utgangen av året. 
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Spania og Brasil.

Bildekreditering (fra venstre): Scanpix Denmark, NTB Scanpix, John E Jacobsen/Scanpix Denmark, Øystein Søbye/Samfoto
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Styret og ledelsen

Født i 1959. Styreleder i GIEK siden august 2013. Siviløkonom fra Norges Han-
delshøyskole (NHH) i Bergen. Arbeider som uavhengig styremedlem og sitter i 
styret i bl.a. Norske Skog, Grieg Seafood, Norwegian Finans Holding, HAV Eien-
dom AS, Røisheim Hotell og Eiendom og INI AS. Har lang og bred bankerfaring 
gjennom ulike lederroller i DNB.

Født i 1954. Styremedlem i GIEK 
siden februar 2011. Siviløkonom fra 
NHH i Bergen. Jobber som uavhengig 
styremedlem og sitter i styret i bl.a. 
Aibel, OSWO, Glamox, Lønne Service 
og Pres-Vac Engineer. Han er også 
styreleder i Interwell, Servi Hydranor 
og OSWO. Tidligere administrerende 
direktør i Kongsberg Maritime, hvor 
han sluttet i 2010. Han har bred opera-
tiv og styreerfaring innen offshore og 
maritim leverandørvirksomhet i Norge 
og internasjonalt.

Født 1964. Styremedlem i GIEK fra 
september 2007 til 1. august 2014. 
Jurist fra Universitetet i Bergen med 
master i internasjonale transaksjoner 
fra McGeorge School of Law, California. 
Jobber som advokat og partner i Advo-
katfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS og 
sitter i styret i bl.a. Odfjell SE, Tide ASA 
og i NFD’s strategiske råd. Hun har lang 
erfaring med shipping- og offshorerela-
terte transaksjoner og restruktureringer. 

Født i 1952. Styremedlem i GIEK siden 
august 2009. Leder av Fellesforbundet 
siden 2007. Ansatt i Fellesforbundet 
og tidligere Norsk Jern- og Metallar-
beiderforbund siden 1984, før det ved 
verftet Ulstein-Hatlø i ti år. Leder av 
Møre og Romsdal Arbeiderparti i 12 
år. Statssekretær i Administrasjons- og 
planleggingsdepartementet 1996-1997. 

Karin Bing Orgland
Styreleder

Torfinn Kildal
Styrets nestleder

Christine Rødsæther
Styremedlem

Arve Bakke
Styremedlem

Styret
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Styret og ledelsen

Født i 1970. Styremedlem i GIEK siden 
august 2014. Jurist fra Universitetet i 
Oslo. Jobber som advokat og partner i 
Advokatfirma Ræder, hvor hun arbeider 
med shipping/offshore og finansiering 
som hovedområder. Hun har lang og 
bred erfaring som advokat for ulike ak-
tører innenfor disse bransjene. Hun var i 
mange år juridisk direktør i den tidligere 
Eitzen-Gruppen og satt i konsernledel-
sen i gruppens morselskap.

Født i 1968. Styremedlem i GIEK siden 
august 2013. Bachelor fra BI supplert 
med sosialøkonomi ved Universitetet 
i Trondheim og fordypningsstudiene 
Renteanalytiker og Corporate Finan-
ce i regi av NHH. Jobber som senior 
porteføljeforvalter i FORTE Fondsfor-
valtning. Har lang og bred erfaring 
fra finansmarkedene som forvalter, 
investor, rådgiver og analytiker. Hun 
har blant annet jobbet i Gjensidige 
NOR, Sparebanken Midt Norge og i 
Danske Bank.

Født i 1978. Ansattrepresentant i 
styret siden desember 2013. Siviløko-
nom fra Handelshøyskolen BI i Oslo. 
Teamleder i Offshore-avdelingen i 
GIEK, hvor hun har vært ansatt siden 
2009. Jobbet før det som analytiker i 
Ernst & Young og revisor i PwC. 

Født i 1966. Styremedlem i GIEK siden 
august 2012. Siviløkonom og statsau-
torisert revisor fra NHH i Bergen. 
Jobber som CFO i TV2, og har bred 
erfaring fra styrearbeid, Argentum 
Fondsinvesteringer, som CFO i DnB-
Nor Asset Management og partner i 
Arthur Andersen.

Født i 1972. Observatør i styret siden 
desember 2013. Jurist fra Universitetet 
i Oslo. Jobber som kontorsjef i juridisk 
avdeling i GIEK, hvor han har vært 
ansatt siden 2000.

Født i1957. Styremedlem i GIEK siden 
august 2013. Jurist fra Universitetet 
i Oslo. Styremedlem og rådgiver i 
Viking Heat Engines. Tidligere admi-
nistrerende direktør i Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO) 2009–2012, 
kringkastingssjef i NRK 2001–2007 og 
administrerende direktør i sjøforsi-
kringsselskapet Gard 1993-2001.

Marit E. Kirkhusmo
Styremedlem

Elisabeth Gisvold
Styremedlem

Vibeke Stray
Ansattrepresentant i styret

Maria Borch Helsengreen
Styremedlem

Rolf Tjugum
Observatør i styret

John G. Bernander
Styremedlem
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Styret og ledelsen

Født 1952. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Leder i 
GIEK siden 2005. Før det var hun administrerende direktør i Hadeland Glassverk, 
konserndirektør i Luxo, og assisterende banksjef i Bergen Bank/DNB. Styreleder 
i GIEK Kredittforsikring siden 2011.

F.o.m. 1. desember 2014

Født 1961. Jurist fra Universitetet i 
Oslo. Begynte i juridisk avdeling i GIEK 
i 1988 og jobbet med å rydde opp etter 
«skipseksportkampanjen». Senere ble 
han utnevnt til kontorsjef og fungeren-
de direktør for juridisk avdeling. Fra 
2001 til omorganiseringen i 2014 var 
han direktør for garantiavdelingen. 

Født 1960. MBA fra Norges Handels-
høy skole (NHH) i Bergen og cand. 
mag. i økonomi og IKT fra Høyskolen i 
Buskerud (SLHK). Avdelingsdirektør i 
GIEK siden 2011. Tidligere assisterende 
direktør i Norsk Hydro. Fra 2002-
2007 viseadministrerende direktør i 
Helse Sør RHF, og etter det finans- og 
investeringsdirektør i Entra Eiendom 
og CFO i Komplett.

Wenche Nistad
Administrerende direktør

Øyvind Ajer
Avdelingsdirektør Energi og industri

Cay Bakkehaug
Avdelingsdirektør, Administrasjon

Ledelsen
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Styret og ledelsen

Født 1964. Siviløkonom og autorisert 
finansanalytiker med MBA i finans fra 
Norges Handelshøyskole (NHH) i Ber-
gen. Har vært ansatt i GIEK siden 2014. 
Før det jobbet hun 20 år i Nordea som 
senior relasjonsansvarlig innenfor ship-
ping, offshore og oljeservice. Solveig 
har spesialkompetanse i internasjonal 
prosjektfinansiering og restrukturering 
av utsatte engasjement. 

Født 1958. Jurist fra Universitetet i 
Oslo med en mastergrad i ledelse fra 
Handelshøyskolen BI. Ansatt i GIEK 
siden 2011 og var direktør for juridisk 
avdeling frem til omorganiseringen 
i fjor. Tidligere har hun jobbet som 
advokat i Lindorff og leder for for-
sikringsjuridisk avdeling i Gjensidige. 

Født 1965. MBA fra Columbia University 
i New York med BA i økonomi og finans 
fra Vanderbilt University i Tennessee, 
USA. Ansatt i GIEK siden 2010 som 
direktør for kreditt og risikostyring før 
omorganiseringen i 2014. Før dette var 
hun leder for avdelingen for Financial 
Institutions and Funds i Norfund. I 1993-
2004 jobbet hun som vice president i 
Citibank.

Født 1970. Siviløkonom fra Norges 
Handelshøyskole (NHH) i Bergen. 
Ansatt i GIEK siden 1998, hvor hun 
først jobbet med det tidligere Sovjet-
unionen, Baltikum og Latin-Amerika, 
og senere med shipping og offshore. 
Før omorganiseringen i 2014 var hun 
kontorsjef i garantiavdelingen.

Solveig Frøland
Avdelingsdirektør Shipping-, verft- og 
offshoreprosjekter

Ulla Wangestad
Avdelingsdirektør, Strategisk  stab

Elizabeth Lee Marinelli
Avdelingsdirektør Juridisk, kreditt og 
analyse

Britt Skåtun
Avdelingsdirektør, Offshore
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Tittel

– Byggelånsordningen er et 
viktig verktøy for byggelånsban-
kene, spesielt de små lokale, og 
for at verftene skal få finansier-
ing. Men enda viktigere er det at 
GIEK bidrar til å gjøre finansier-
ing tilgjengelig for våre kunder, 

Fornybar energi  
– garantiene  
bidrar til vekst

I oktober utstedte GIEK en garanti på inntil 492,5 millioner kroner til Sparebanken Møre for byg-
ging av et konstruksjonsskip og et seismikkskip ved Myklebust Verft i Grusken på Sunnmøre. Det 
snart 100 år gamle verftet er en del av Kleven Maritime.

Det går ikke an å overvurdere den betydningen GIEK har for marke-
det og utviklingen av den maritime industrien.

Adm. dir. Ståle Rasmussen
Kleven Maritime

rederiene, sier Ståle Rasmussen, 
administrerende i Kleven Mari-
time.

Konstruksjonsskipet Grand 
Canyon II bygges for Volstad 
Maritime, mens seismikkskipet 

Polar Empress bygges for G.C. 
Rieber Shipping. 

Konstruksjons- og
seismikkskip fra
Myklebust Verft
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I. Styrets kommentar  
28,5 milliarder kroner i norske eksportkontrakter ble finansiert med nye garantier fra GIEK i 2014. I den 
samlede porteføljen står underleverandørindustrien til olje og gass for 86 prosent av garantiansvaret. 
Svekkede markedsutsikter for næringen vil medføre økt press på denne delen av porteføljen i 2015, og 
dermed tettere oppfølging fra GIEK. Flere større garantier ble refinansiert i obligasjonsmarkedet og 
førtidsinnfridd i første og andre tertial. I tredje tertial førte en sterkere dollar til at porteføljen vokste målt i 
norske kroner. Det er gledelig at nye søknader gjennom 2014 og begynnelsen av 2015 viser en stabil 
etterspørsel etter garantier.  

Styrets fullstendige årsberetning1 og årsregnskapet for garantiordningene er oppført under punkt VI.2 nedenfor. 

Ved utgangen av 2014 er GIEKs portefølje på 458 løpende garantier med et samlet utestående ansvar på 89,3 
milliarder kroner. Halvparten av garantiene (229 av 458) er innen olje og gass mens resten fordeler seg på andre 
næringer. 

GIEK utstedte 163 nye garantier for 21,4 milliarder kroner i 2014, hvorav 97 prosent långivergarantier.  

GIEK mottok 205 søknader på til sammen 39,9 milliarder kroner. Antall søknader var stigende i tredje tertial, 
mens summen i kroner gikk noe ned sammenlignet med 2013. I 2014 er det kommet flere søknader som er aktuelle 
for u-landsordningen, hovedsakelig innen fornybar energi. 

Sytti prosent av porteføljen er garantert for i amerikanske dollar. Kursen styrket seg fra 6,08 ved årsslutt 2013 
til 7,43 kroner ved årsslutt 2014. En høyere dollarkurs fører på den ene siden til at mer av rammene blir bundet opp. 
På den annen side øker GIEKs inntekter når innbetalinger i dollar fortløpende veksles til kroner.  

Styrets vurdering er at GIEK oppfylte formålet om å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet i 2014. Styret 
er tilfreds med GIEKs arbeid og oppnåelse av de fem målene i Nærings- og fiskeridepartementets tildelingsbrev for 
2014. En nærmere vurdering gis for hvert enkelt mål under punkt III Årets aktiviteter og resultater. 

Resultat for garantiordningene viser et samlet overskudd på 734 millioner kroner mot 1 493 millioner kroner året 
før. Inntektene er stabile, mens tapsavsetningene er økt med 861 millioner kroner inkludert valutaeffekten. Årets 
samlede avsetninger var på 3,3 milliarder kroner, tilsvarende fire prosent av porteføljen. GIEK har hensyntatt den 
usikre makroøkonomiske situasjonen i tapsavsetningene ved årsslutt.  

Styret anser at administrasjonen har god kontroll på kostnadene og leverer et regnskap innenfor budsjett. GIEKs 
administrasjonskostnader i 2014 var 147,5 millioner kroner, mot 154,6 millioner kroner i budsjettet. 
Administrasjonskostnadene utgjør ni prosent av de samlede inntektene fra garantiordningene, og etter styrets 
oppfatning drives GIEK effektivt. Ressursbruken påvirkes av antall søknader, kompleksiteten i søknadene og 
oppfølgingen av løpende garantier, spesielt saker under særlig overvåkning eller i mislighold. I tillegg bruker GIEK 
ressurser på rådgivning og rapportering til Nærings- og fiskeridepartementet, andre departementer og offentlige 
instanser. 

GIEK godkjente saksbehandlingssystemet Globus 19. november 2014. Utviklingskontrakten med leverandøren er 
lukket, og garantiperioden løper i ett år etter denne dato. Vedlikehold gjennomføres nå på vedlikeholdskontrakt. 
Anskaffelsen og implementeringen av Globus er så langt gjennomført innenfor budsjett. 

Prioriteringer i 2014 

Ny organisasjon. GIEK gjennomførte i 2014 et organisasjonsprosjekt og innførte en ny organisasjonsmodell med 
virkning fra 1. desember. Målet har vært en større kontaktflate mot eksisterende og nye kunder samt dedikert 
støttekapasitet til å håndtere løpende garantisaker.  

1 GIEK avgir ett regnskap for administrasjonen og ett for garantiordningene, forklart under punkt VI, og styret gir derfor én 
kommentar i årsrapporten og én beretning i følge med årsregnskapet for garantiordningene. 
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Effektiv søknadsprosedyre. Styret er opptatt av at GIEKs søknadsprosess er så effektiv som mulig for kundene. I 
mange saker er Eksportkreditt Norge den viktigste långiver samtidig som GIEK er den viktigste garantist. De to 
institusjonene lanserte derfor én felles søknad, istedenfor tidligere to, om lån og garanti for kontrakter under 100 
millioner kroner, og som blir markedsført spesielt mot små og mellomstore bedrifter. Sammen med 
omorganiseringen har dette bidratt til å redusere tidstyver i GIEKs forvaltning, se punkt III.4.5. 

Strategiske utfordringer og satsingsområder for 2014. NFD har i tildelingsbrevet for 2014 prioriteret arbeidet 
med å følge opp risiko i porteføljen og sannsynlighet for måloppnåelse, videreutvikle samarbeidet med 
Eksportkreditt Norge, fortsette å informere om garantitilbudet og være en faglig rådgiver med god kompetanse og 
kapasitet.  

Antikorrupsjon var et prioritert arbeidsområde for styre og administrasjon i 2014. Rutinene og etterlevelsen av 
disse ble grundig gjennomgått. Arbeidet følges opp i 2015. 

Sentrale forhold som påvirker GIEK 

Bransjefordelingen i GIEKs garantiportefølje reflekterer den samlede norske eksporten av kapitalvarer, som er 
dominert av offshore olje- og gassindustri. Oljeselskapene kuttet i leting og produksjonsbudsjettene gjennom hele 
2014 på grunn av et høyt kostnadsnivå, en trend som forsterket seg med fallende oljepris. Usikkerheten for 
næringen økte i tredje tertial. GIEK forventer derfor færre søknader i forbindelse med nybygg innenfor olje og gass i 
2015.  

I GIEKs portefølje er 70 prosent garantert for i amerikanske dollar. Porteføljen vokser i norske kroner når kronen 
svekkes, og binder dermed opp mer av garantirammene. Samtidig øker GIEKs inntekter ved høyere dollarkurs fordi 
inntektene fortløpende veksles til kroner.  

Det forventes at GIEKs portefølje kommer under større press i året vi har foran oss og det er økt sannsynlighet for 
tap i porteføljen. GIEK tar høyde for dette ved økte tapsavsetninger og nedgraderinger i markedssyn på segmenter 
der eksponeringen er størst. Styret vurderer at GIEKs eksponering i offshoreporteføljen er forsvarlig sikret med pant 
på tidspunktet for garantiutstedelse. Det er imidlertid stor sannsynlighet for reduksjoner i verdivurderingene i 
markedet i 2015. Markedsnedgangen kan også komme til å påvirke vilkårene GIEK må sette for nye garantier. 
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Styret takker organisasjonen for engasjement og godt arbeid i året som gikk. 

 

Oslo, 5. mars 2015 

 

   

Karin Bing Orgland 
(styreleder) 

Torfinn Kildal 
(nestleder) 

Arve Bakke 

   

 

  

John G. Bernander Elisabeth Gisvold Maria Borch Helsengreen 

   

 
 

 

Marit E. Kirkhusmo Vibeke Stray Wenche Nistad 
(administrerende direktør) 
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Tittel

De tre aktørene skal bygge 
en gigantisk vindpark utenfor 
Normandie, og meteorologista-
sjonen er et første steg i form av 
vindmålinger i området. Kon-
trakten er med på å kvalifisere 
Seatowers teknologi til videre 
bruk i prosjektet, når vindmøl-
lene skal bygges. I prosjektet vil 
Seatower få en fullskalauttesting 
av sin egenutviklede teknologi 
for fundamentering av vindmøl-
ler på havbunnen. Teknologien 
er utviklet siden 2008, da sel-
skapet ble etablert, med støtte 

Fornybar energi  
– garantiene  
bidrar til vekst

GIEK utstedte i 2014 en garanti på 300 000 euro knyttet til ingeniørtjenester fra det norske selska-
pet Seatower til byggingen av en meteorologistasjon utenfor Normandie i Frankrike. Kjøperne er 
et konsortium av de tre energiselskapene DONG Energy, EDF EN og WPD Offshore. 

Saksbehandlingen i GIEK var en god opplevelse.  
Saksbehandlerne var kunnskapsrike og ubyråkratiske.

Adm. dir. Peter Karal
Seatower

fra Norges Forskningsråd. 

Investeringen i meteorologista-
sjonen vil være i underkant 
av 10 millioner Euro, hvorav 
fundamentet utgjør om lag 85 
prosent. Garantien fra GIEK skal 
dekke eventuelle kostnadsover-
skridelser knyttet til Seatowers 
leveranse. 

– Det er veldig kapitalkrevende 
å vinne kontrakter i utlandet, så 
det at GIEK stiller opp er et løft 
for bransjen. Kapital er den stør-

ste bremsen for at fornybar sek-
tor i Norge skal vokse de neste 
årene. GIEK bidrar til utvikling 
av bransjen ved at kapital ikke 
blir bundet opp i banken som 
garanti, men heller kan brukes 
som arbeidskapital, sier Peter 
Karal, adm. dir i Seatower.

Uten garanti fra GIEK ville 
Seatower vært nødt til å sette 
inn garantibeløpet som kon-
tantinnskudd i banken, noe som 
ville vært en stor belastning for 
selskapet, ifølge Karal. 

Fornybar energi  
– garantiene  
bidrar til vekst
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II. Introduksjon til 
virksomheten og hovedtall 

GIEK er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, som tilbyr langsiktige garantier for 
eksportkreditter. Garantiene er tilpasset norske eksportbedrifters og utenlandske kjøperes behov. GIEK skal fremme 
norsk eksport av varer, tjenester og investeringer i utlandet, og være et supplement til det private bankmarkedet. 
GIEK skal gi et konkurransedyktig tilbud sammenliknet med utenlandske garantiinstitutter. De fleste land som har 
kapitalvareeksport av noe omfang tilbyr offentlige garantier som avdekker eksportørers og finansinstitusjoners risiko 
ved langsiktige eksportkreditter. GIEK garanterer for eksport til land over hele verden. 

GIEK kan avdekke både kommersiell og politisk risiko. Med kommersiell risiko menes risiko forbundet med at privat 
kjøper kan gå konkurs eller av andre grunner ikke betaler. Med politisk risiko menes risiko forbundet med at 
offentlig kjøper ikke vil betale, eller at krig, ekspropriasjon og andre tiltak fra offentlige myndigheter hindrer 
betaling. Investeringsgarantier dekker bare politisk risiko. GIEK har taushetsplikt om søknader, tilbud om garanti og 
utviklingen i utstedte garantier. Utstedte garantier publiseres på www.GIEK.no. 

II.1 Myndighet, ansvarsområde og overordnede mål 

GIEKs hovedformål er å fremme norsk eksport gjennom å utstede garantier på vegne av staten. I praksis garanterer 
GIEK primært ovenfor Eksportkreditt Norge AS og kommersielle banker. Garantiene kan stilles der det leveres 
norske varer eller tjenesteytelser til utlandet, eller der en eksporttransaksjon på annet vis fremmer norsk 
verdiskaping. GIEKs mål i 2014 var: 

 GIEK skal bidra til eksportkontrakter ved å gi et konkurransedyktig eksportgarantitilbud og være et 
supplement til markedet.  

 GIEK skal medvirke til at byggelån oppnås på forretningsmessige vilkår  

 GIEK skal medvirke til at langsiktige kraftavtaler kan inngås på forretningsmessige vilkår 

 GIEK skal være en faglig rådgiver med god kompetanse  

 GIEK skal oppfylle kravet om at den enkelte ordning skal gå i balanse på lang sikt inkludert eventuelle 
tapsfond 

II.2 Tilknytningsform og organisasjonsstruktur 

GIEK er en forvaltningsbedrift og utsteder garantier på vegne av staten. GIEKs årlige garantirammer og driftsbudsjett 
fastsettes av Stortinget og formidles til GIEK av Nærings- og fiskeridepartementet i et årlig tildelingsbrev. 
Tildelingsbrevet angir dessuten formål, mål og prioriterte områder, samt krav til rapportering. I 2014 har 
styringsdialogen mellom GIEK og departementet for øvrig bestått av to kontaktmøter, årsrapport for 2013 og GIEKs 
rapporter for første og andre tertial. Ytterligere møter og rapportering ble gjennomført etter behov. 

GIEK er ledet av et styre på åtte medlemmer hvorav syv er utpekt av NFD og en er ansattrepresentant. De ansatte 
har også en observatør i styret.  

Fra 1. august 2014 ble Marit E. Kirkhusmo medlem av styret mens Christine Rødsæther forlot styret. GIEKs styre 
består av Karin Bing Orgland (styreleder), Torfinn Kildal (nestleder), John G. Bernander, Elisabeth Gisvold, Maria 
Borch Helsengreen, Marit E. Kirkhusmo, Arve Bakke, ansattrepresentant Vibeke Stray og observatør Rolf Tjugum. 
Det ble avholdt 15 styremøter i 2014. 
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Figur 1: GIEKs garantiportefølje innenfor de fire 
hovedordningene og innenfor rammen fra Stortinget i 
2014. 
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Figur 1: GIEKs garantiportefølje innenfor de fire 
hovedordningene og innenfor rammen fra Stortinget i 
2014. (Anbudsgarantiordningen er ikke med her, 
rammen fastsettes ikke av Stortinget). 

GIEK gjennomførte i 2014 et grundig omorganiseringsprosjekt og en ny matriseorganisasjon ble innført fra 1. 
desember. GIEKs administrasjon besto ved utgangen av 2014 av 80,9 årsverk, mot 74,4 årsverk ved utgangen av 
2013 og 67,8 årsverk ved utgangen av 2012. Tallene inkluderer ikke ansatte i permisjon.  

II.3 Garantier og ordninger 

GIEK tilbyr flere typer garantier som møter behovet i ulike typer transaksjon. Garantier utstedes under en bestemt 
ordning og binder dermed opp en del av rammen som Stortinget har fastsatt for den aktuelle ordningen.  

II.3.1 Garantiene 

Garantien2 innebærer at staten, ved GIEK, overtar risikoen i et lån 
eller annen finansiell transaksjon. GIEKs hovedformål er å utstede 
garantier som fremmer eksport. Garantiene regnes i norske kroner. 
GIEK tilbyr følgende typer av garantier: 

Långivergaranti sikrer kjøperen lån i forbindelse med en 
eksportkontrakt. Garantien stilles for 2-10 år. For skip maksimalt 
12 år, og for prosjekter innenfor fornybar energi samt drikkevanns- 
og avløpsprosjekter 18 år. 

Leverandørkredittgaranti sikrer at eksportøren får betaling ved 
kredittsalg til en utenlandsk kjøper. 

Kontraktsgaranti sikrer at eksportøren ikke lider et tap i 
produksjonsperioden som følge av at utenlandsk kjøper ikke 
oppfyller kontrakten. 

Investeringsgaranti sikrer investor mot tap i land med høy politisk 
risiko. 

Bondgaranti sikrer den utenlandske kjøperen mot tap dersom den 
norske eksportøren ikke overholder sitt tilbud, forskuddsbetalingen 
er tapt eller eksportøren ikke gjennomfører leveransen. 

Remburs sikrer pengeoverføringen mellom kjøpers og eksportørs 
bank.  

Byggelånsgaranti sikrer lån til norsk verft ved bygging av nye skip. 

Kraftgaranti garanterer betaling i forbindelse med større 
kontrakter for kjøp eller salg av kraft. 

Anbudsgaranti dekker tap dersom et foretak taper et anbud på et 
bistandsfinansiert prosjekt. 

II.3.2 Garantiordningene 

GIEK har fire hovedordninger for Nærings- og fiskeridepartementet: 
alminnelig garantiordning, u-landsordningen, byggelånsordningen 
og kraftgarantiordningen (figur 1 og tabell 1). Hver ordning har et 
klart definert formål med egne kriterier og en øvre ramme for totalbeløpet av alle garantiene under ordningen.  

2 GIEK har endret ordbruken fra tilsagn til tilbud om garanti, fra polise til garanti, samt byttet ut begrepet erstatningsutbetaling med 
utbetaling under garantien. 
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Ordningene skal fremme norsk eksport (unntatt kraft- og byggelånsordningene) og er underlagt norske lover og 
regler og internasjonale avtaler. GIEK forvalter i tillegg en anbudsgarantiordning på vegne av Norfund. Ordningene 
skal gå i balanse på lang sikt, se punkt III.1.5. 

Alminnelig garantiordning er GIEKs største og mest brukte ordning med en ramme på 145 milliarder kroner i 2014. 
Ordningen hadde også den høyeste rammeutnyttelsen. Långivergaranti er den viktigste typen garanti som utstedes 
under ordningen, men de fleste andre typer garantier fins også her. Formålet med ordningen er å fremme norsk 
eksport innen alle bransjer. Leverandørindustrien til olje og gass var største bruker av ordningen med 86 prosent av 
garantiansvaret.  

U-landsordningen kan benyttes dersom eksporten er utviklingsfremmende for et fattig land, og transaksjonen 
inneholder for høy risiko for den alminnelige garantiordningen. Ordningen har en ramme på 3,15 milliarder kroner, 
men skiller seg ut fra de andre ordningene ved at rammen til enhver tid tilsvarer syv ganger grunnfondet. Det er 
GIEK selv som avgjør om en garanti skal utstedes under alminnelig eller u-landsordningen. Det har vært noe økende 
behov for ordningen i 2014. De fleste typer garantier kan utstedes under denne ordningen. 

Byggelånsordningen bidrar til å sikre banklån til skipsbygging ved norske verft. Det er ikke et krav om at skipet skal 
eksporteres. Kun byggelånsgaranti kan utstedes under ordningen. Rammen var fem milliarder kroner i 2014. 

Kraftgarantiordningen skal bidra til å gi norsk industri langsiktige kraftkjøpsavtaler. Kun kraftgaranti kan utstedes 
under ordningen. Ingen slike garantier er utstedt siden ordningens opprettelse, men dens eksistens bidrar også 
indirekte til at industrien oppnår gunstige kraftavtaler i markedet. Flere langsiktige kraftavtaler vil måtte fornyes mot 
slutten av dette tiåret, og vil kunne gi etterspørsel til garantier under ordningen. 

Anbudsgarantiordningen gir en norsk leverandør refusjon for utlegg i forbindelse med anbud på bistandsprosjekter 
i utviklingsland. Ordningen forvaltes på vegne av Norfund. 

II.3.3 Hovedtall 2012–2014 

Følgende garantirammer er vedtatt av Stortinget i behandlingen av statsbudsjettet og formidlet til GIEK i 
tildelingsbrevet fra departementet. 

Tabell 1. Garantiordninger 

Ordning Formål Balansekrav Ramme 
(mrd. kr) 

Aktuelle garantityper Forvaltes 
for 

Alminnelig  Eksport (alle bransjer og 
land) 

Ja 145 Långiver, leverandørkreditt, kontrakt, 
investering, remburs 

NFD 

U-land Eksport 
(utviklingsfremmende i 
fattige land) 

Ja 3,15 Långiver, leverandørkreditt, kontrakt, 
investering, remburs 

NFD 

Kraft Forutsigbare kraftpriser til 
norske bedrifter 

Ja 20 Kraft NFD 

Byggelån Skipsbygging i Norge Ja 5 Byggelån NFD 
Anbud Eksport (til 

bistandsprosjekter) 
Ja 0,010 Anbud Norfund 

Tabell 1: Ordningene har ulike formål, rammer, oppdragsgiver og garantityper, men alle skal gå i balanse. Rammen for alminnelig 
garantiordning er økt fra 135 milliarder kroner i 2013 og 120 milliarder kroner i 2012, mens rammene for de øvrige ordningene er uendret. 

I tillegg administrerer GIEK noen eldre garantiordninger som er under avvikling. GIEK er sekretariat for 
Beredskapsordningen for Statlig Varekrigsforsikring (BSV). Det utarbeides egne rapporter om 
anbudsgarantiordningen og BSV til henholdsvis Norfund og NFD.  
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Summen av utestående ansvar og tilbud om garanti for alle ordninger for 2014 var 130 milliarder kroner3. For 
alminnelig garantiordning var rammeutnyttelsen på 87 prosent ved årsskiftet. Dette er den høyeste prosentvise 
rammeutnyttelsen på over tre år. GIEK følger rammeutnyttelsen løpende for å forhindre at garantier må avslås 
grunnet manglende kapasitet under rammen. I tredje tertial var summen av forpliktene tilbud om garanti det høyeste 
på over tre år (40,2 milliarder kroner).  

 

GIEKs administrasjon 

Administrasjonsbudsjettet fastsettes av Stortinget, men kostnaden dekkes inn av premieinntekter for 
garantiordningene og belaster ikke statsbudsjettet. GIEK avgir derfor ett regnskap for administrasjonen og ett samlet 
regnskap for garantiordningene, forklart under punkt VI. For 2014 var administrasjonsbudsjettet (inkludert økning i 
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett) på 154,6 millioner kroner, i 2013 var det på 130 millioner kroner, og i 
2012 var det på 120 millioner kroner.  

II.4 Samarbeid med andre virksomheter 

De fleste av GIEKs garantier er knyttet til lån fra Eksportkreditt Norge. De to virksomhetene samarbeider tett for å 
forenkle kundens søknadsprosess og effektivisere behandlingen av søknadene. Eksportkreditt Norge anvender GIEKs 
kompetanse i vurderinger knyttet til samfunns- og miljøansvar (Corporate Social Responsibility). Virksomhetene 
lanserte et felles finansieringsprodukt for mindre kontrakter i desember. Produktet blir markedsført spesielt mot små 
og mellomstore bedrifter i 2015, blant annet i samarbeid med Innovasjon Norge. Imidlertid gjør GIEK og 
Eksportkreditt Norge selvstendige beslutninger i alle transaksjoner, også når begge deltar samtidig. 

GIEK reforsikrer en stor del av den ikke-konkurranseutsatte (non-marketable) porteføljen til GIEK Kredittforsikring 
AS. Ny risiko for definerte importører i Ukraina ble fra 1. mai 2014 garantert under u-landsordningen. 

GIEK var sammen med Eksportkreditt Norge og GIEK Kredittforsikring arrangør av Eksportkonferansen i april med 
om lag 300 deltakere. Konferansen holdes årlig og inngår i virksomhetenes markedsføring av sine 
finansieringsprodukter.  

GIEK deltar regelmessig i møter og konferanser med handelskamre og bransjeforeninger i hele landet. GIEK 
samarbeider dessuten tett med norske og internasjonale banker i enkeltsaker. I de fleste saker deler GIEK risiko med 

3 Inkludert reforsikring av GIEK Kredittforsikring AS på 0,9 milliarder kroner og ubenyttet rammeavtale for bonds. 
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Figur 3: Antall mottatte søknader har vært stabilt i 2014 (linjen) 
mens samlet beløp i kroner har gått ned (stolpene). Figuren viser 
utviklingen mellom tertialene. 

Figur 2: Samlede garantier, tilbud og rammer for hovedordningene i 
2012–2014, tertialvis. Veksten i tredje tertial 2014 skyldes i hovedsak 
utviklingen i dollarkursen. 
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GIEKs sysselsettingseffekt 

Vest-Agder 3 082 

Møre og Romsdal 2 319 

Rogaland 1 729 

Akershus 827 

Hordaland 1 221 

Oslo 262 

Buskerud 530 

Østfold 357 

Sør-Trøndelag 253 

Telemark 162 

Sogn og Fjordane 166 

Vestfold 157 

Nordland 76 

Aust-Agder 52 

Nord-Trøndelag 34 

Finnmark 32 

Oppland 5 

Troms 9 

Hedmark 2 

 

banker. Bankene er en viktig markedsfører av GIEKs ordninger, men også Innovasjon Norge spiller en viktig rolle i å 
formidle informasjon om eksportfinansiering til mindre bedrifter. 

GIEK er medlem i Berne-unionen, den internasjonale organisasjonen som samler garantiinstitutter og 
kredittforsikringsselskaper. GIEK har et nært samarbeid med garantiinstituttene i de øvrige nordiske landene for å 
høste erfaringer og trekke veksler på hverandres kunnskap og kompetanse.  

II.5 Evaluering av GIEKs effekt 

Analysebyrået Menon Business Economics viser i en rapport4 fra i juni 2014 at GIEK gjennomførte sitt 
samfunnsoppdrag i tråd med føringene fra Regjeringen. Det ble beregnet at eksportkontrakter verdt minst 22,5 
milliarder kroner ikke ville blitt inngått i 2012 uten GIEKs garantier. Brukerne av GIEKs tjenester og deres 
underleverandører sysselsatte til sammen 120 000 arbeidstakere. Om lag 11 000 norske arbeidsplasser ville ha falt 
bort i 2012 uten GIEKs garantier ifølge rapporten (figur 4). 

 

 
 

 
 
 
Figur 4: Arbeidsplasser som ville ha falt bort uten GIEKs garantier i 2012. Kilde: Menon 2014. 

 
 
   

                                                            
4 Menon-publikasjon nr. 12/2014: Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? Av Sveinung Fjose, Magnus 
Gulbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye. Rapporten ble bestilt av GIEK. 
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GIEK ÅRSRAPPORT 2014

Tittel

HKH Kronprins Haakon delte ut Eksportpri-
sen 2014 til administrerende direktør Jan Tore 
Leikanger fra Jets Vacuum AS. Siri Hatlen og John 
G. Bernander representerte juryen. 

Konferansen og prisutdelingen skjer årlig, og 
inngår i virksomhetenes markedsføring av finansi-
eringsproduktene overfor norsk næringsliv.

GIEK arrangerte sammen med Eksportkreditt Norge og GIEK Kredittforsikring Eksportkonferan-
sen i april 2014 med rundt 300 deltakere. 

Eksportprisen 2014 gikk til Jets Vacuum AS

Eksportkonferansen 2014
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III. Årets aktiviteter og 
resultater  

III.1  Rapportering på mål i tildelingsbrevet for 2014 

Styret er fornøyd med GIEKs drift og resultat for 2014 og anser oppnåelse av målene fastsatt i tildelingsbrevet for 
2014 som tilfredsstillende. 

Ved utgangen av 2014 består porteføljen av 458 løpende garantier med samlet utestående ansvar på 89,3 milliarder 
kroner per 31. desember 2014. Av det var 99 prosent er innenfor alminnelig garantiordning.  

I 2014 utstedte GIEK 163 nye garantier for 21,4 milliarder kroner på søknader mottatt i 2014 og tidligere. Av dette 
var 97 prosent av garantiansvaret långivergarantier. GIEK har i snitt garantert for 51 prosent av kontraktbeløpene. 
Åtte av de ti største nye garantiene er knyttet til olje- og gassvirksomhet, som reflekterer den samlede norske 
eksporten av kapitalvarer. 

Det er utstedt garantier på alle ordninger unntatt kraftgarantiordningen. Det ble ikke gitt tilbud om garanti eller 
utstedt garanti for norske investeringer i utlandet i 2014. Utestående ansvar under investeringsgarantier er 468,5 
millioner kroner, hvorav 80,2 millioner kroner innenfor u-landsordningen. Videre er det gitt tilbud om garanti for 
20,3 millioner kroner under alminnelig garantiordning. 

I første og andre tertial ble mange lån refinansiert i obligasjonsmarkedet, noe som førte til ekstraordinære innfrielser 
av garantier på 16,5 milliarder kroner. I tredje tertial var det lite førtidsinnfrielser, og økningen i porteføljens 
størrelse skyldes i all hovedsak svakere kronekurs. Totalt ble garantier for 18,3 milliarder kroner innfridd i 2014. 

 

Tabell 3. Hovedtall i 2014 for alle ordninger 

Ordning  Nye 
søknader 

Gjeldende 
søknader 

Nye tilbud 
om garanti 

Gjeldende 
tilbud 

Nytt 
garanti-
ansvar 

Utestående 
garanti-
ansvar 

Ubenyttet 
bond 

ramme 

Bundet under 
rammen 

Garanti-
ramme 

AGO 37 109 242 18 282 325 31 603 552 38 655 860 20 665 851 87 312 937 571 372 126 540 169 145 000 000 
GK-AGO           849 758   849 758   
BYG 2 251 200 -    2 479 400 1 495 200 718 500 519 137   2 014 337 5 000 000 
KRA 518 000 564 532    -      -    20 000 000 
ULA -    1 051 677 -    -    -    422 886   422 886 3 150 000 
GK-ULA           53 960   53 960    
GML           152 935   152 935    
SUS           829   829    
Total 39 878 442 19 898 533 34 082 952 40 151 060 21 384 351 89 312 444 571 372 130 034 876 173 150 000 

Tabell 3: Oversikt over garantier, tilbud og søknader per 31. desember 2014.  
I flere tabeller er det hensiktsmessig å benytte forkortelsene: AGO - alminnelig garantiordning, ULA - u-landsordningen, BYG - 
byggelånsordningen, KRA - kraftordningen, GAM - gammel alminnelig ordning, SUS - gamle særordninger SUS-Baltikum 1994-1998, SUB - 
SUS-Baltikum 1999-2002.  
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Tabell 4. Antall søknader, tilbud om garanti og garantiansvar 

Antall Nye 
søknader 

Gjeldende 
søknader 

Nye tilbud 
om garanti 

Gjeldende 
tilbud 

Nytt 
garanti-
ansvar 

Gjeldende 
garantier 

AGO 199 53 206 88 161 434 
BYG 4 -  5 3 2 4 
KRA 2 2 -    -    -    -    
ULA -    2 -    -    -    5 
GML           14 
SUS           1 
Total 205 57 211 91 163 458 

 

Leverandørindustrien til olje og gass er det dominerende segmentet i GIEK med 86 prosent av utestående ansvar ved 
utgangen av 2014. Antall garantier er jevnere fordelt de ulike industrier, men olje og gass er fortsatt størst med en 
andel på 50 prosent (229 av 458). 

 

Figur 5: Næringsfordelingen i porteføljen etter OECDs kategorier 

 

Figur 5. Enkelte store garantier innen olje og gass gjør at garantiansvaret målt i kroner domineres av denne sektoren. Teller man antall saker 
uten hensyn til størrelse, er bransjefordelingen noe mer spredt. (Reforsikring av GIEK Kredittforsikring AS kommer i tillegg). 

 

III.1.1 Mål 1: Bidra til eksportkontrakter ved å gi et konkurranse-
dyktig eksportgarantitilbud og være et supplement til markedet 

GIEK er et virkemiddel staten har for å nå målene om å styrke konkurransekraften og verdiskapingen i Norge. 
Gjennom garantiene som er utstedt innenfor alminnelig garantiordning og u-landsordningen, oppfyller GIEK formålet 
om å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet.  

I løpet av 2014 bidro GIEK til eksportkontrakter til en verdi av 28,5 milliarder kroner5.  

Styrets vurdering er at GIEKs garantitilbud både er konkurransedyktig og et supplement til det 
private finansieringsmarkedet.  

III.1.1.1 Alminnelig garantiordning 

Det er mottatt 199 nye søknader og gitt tilbud om 206 nye garantier i 2014. Nytt garantiansvar i 2014 er på 
20,6 milliarder kroner og samlet garantiansvar ved utgangen av 2014 utgjør 87,3 milliarder kroner. 

Figur 6 viser endringen i utestående ansvar under alminnelig garantiordning i løpet av 2014. 

5 Summen av de totale eksportkontraktene som GIEK har finansiert deler av. 
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Shipping og offshore 

Hoveddelen av utestående ansvar ligger i olje og gass, samt maritim sektor med 76 milliarder kroner tilsvarende 86 
prosent av porteføljen. Figur 7 viser eksponeringen innenfor olje og gass fordelt på fartøystyper, rigger mv.  

 

Figur 7: Fordelingen på type fartøy/rigg mv. i prosent av det utestående ansvaret på 76 milliarder kroner innen olje og gass per 31. desember 
2014.  

GIEK deltar i finansiering av fartøy som bygges i Norge, eller i utlandet hvor det installeres en betydelig andel 
norskprodusert utstyr ombord.  

GIEK er en av verdens største finansinstitusjoner innenfor offshoresegmentet. For en del prosjekter er GIEKs 
deltagelse avgjørende, og for mange rederier er GIEK den viktigste bidragsyteren til finansiering av nye prosjekter. 
GIEK stiller krav om en høy andel norskprodusert utstyr på skipene for å utstede garanti. Dette bidrar til å sikre flere 
kontrakter for norske verft og utstyrsleverandører. 

Garantiene innen offshore olje og gass domineres av få selskaper med store garantibeløp. De ti største selskapene 
eller selskapsgrupperingeringene har totalt garantier for 37 milliarder kroner, tilsvarende 42 prosent av utestående 
ansvar.  
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21,1 %   Drill ship
16,2 %   Oljeselskaper med mer
15,7 %   Construction vessel
12,3 %   Platform supply vessel
12,0 %   Anchor handling tug/supply
9,7 %     Semisubmersible
5,6 %     Seismographic research vessel
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Figur 6: Utestående ansvar ved årsskiftet, samt endring gjennom året i form av nytt garantiansvar, en 
negativ valutaeffekt, samt sum av nedtrapping og førtidsinnfrielser. Summen er utestående ansvar ved 
utgangen av 2014. (Uten reforsikring av GIEK Kredittforsikring AS). 
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Innenfor olje- og gassrelatert eksport har GIEK i 2014 bidratt med långivergarantier i forbindelse med levering av 41 
fartøy: 13 konstruksjonsskip, 11 supplyskip (PSV), fem ankerhåndteringsfartøy (AHTS), fire halvt nedsenkbare 
borerigger, tre drillskip, to seismikkskip, to multipurpose skip og ett produksjons- og lagringsfartøy (FPSO). 

Innenfor shipping (fartøy som ikke deltar i olje- og gassproduksjon) har GIEK i 2014 bidratt med långivergarantier i 
forbindelse med levering av to kjemikalietankere, én brønnbåt, én fiskebåt og én bilferge.  

Eksponering mot Brasil  

GIEKs eksponering mot Brasil er stort sett knyttet til Petrobras, både direkte og via fartøyenes leiekontrakter. 
Petrobras er i dag verdens største operatør på dypt vann og er selskapet med de største reservene på dypt vann. 
Petrobras forventes med sine planlagte investeringer de neste fem årene å styrke denne posisjonen ytterligere. 
Brasil er det enkeltmarkedet hvor det er ventet mest aktivitet i dette tiåret, og vil være et sentralt marked for norsk 
offshoreindustri. 

Mot slutten av 2014 og inngangen til 2015 var Petrobras presset finansielt og håndterte en større 
korrupsjonsskandale. Sannsynligheten for at selskapets investeringer reduseres eller blir forsinket, er økt. GIEK 
følger utviklingen av risiko knyttet til eksponeringen i Brasil meget tett og har en åpen dialog med selskapene.  

Det er foretatt betydelige nedskrivninger knyttet til et misligholdt engasjement i Brasil i 2014 og oppfølgingen gjøres 
i tett samarbeid med øvrige kreditorer. 

GIEKs eksponering mot Brasil utgjør 20 prosent av porteføljen og Petrobras er det største enkeltselskapet i 
porteføljen. 12 milliarder kroner av GIEKs eksponering er direkte mot brasilianske selskaper, mens fire milliarder 
kroner er mot ikke-brasilianske selskaper som eier fartøyer som arbeider i Brasil på kontrakt.  

Øvrig industri 

GIEKs brukere innen øvrig fastlandsindustri tilhører et stort mangfold av bransjer i likhet med deres utenlandske 
kunder. Garantiene er i hovedsak for lavere beløp enn innenfor offshore og shipping, og denne kundegruppen 
etterspør særlig mange remburser (garanti som gir sikker betalingsformidling mellom kjøper og selger). Antall 
søknader økte i 2014 sammenliknet med 2013. 

Små bedrifter med små eksportkontrakter tenderer til å benytte GIEK i relativt liten grad. Derfor har GIEK og 
Eksportkreditt Norge utviklet en forenklet finansieringsløsning for slike eksportører. 

Hva angår markeder, observerte GIEK en økende interesse for Sør-Øst-Asia generelt og Myanmar spesielt. GIEK 
arbeidet med flere konkrete saker i 2014 og utstedte flere tilsagn rettet mot dette området. 

Fornybar energi 

Fornybar energi er et område i vekst og et prioritert område for GIEK. Et eget team jobber særskilt med å fremme 
prosjekter innen fornybar energi. GIEK sikrer et godt og tilpasset eksportfinansieringstilbud i tråd med internasjonalt 
regelverk.  

Markedet forventes å vokse betydelig de neste årene. Innen solenergi har prisfall på utstyret bidratt til at 
kostnadsnivået har blitt kraftig redusert. Solenergi er nå konkurransedyktig sammenlignet med energi produsert av 
fossile kilder i flere deler av verden. Bidraget fra den norske maritime klyngen til prosjekter innen offshore vind 
antas å øke framover i lys av synkende aktivitet innen olje og gass.  

De norske utstyrsleverandørene innen vannkraft som har en forholdsvis liten markedsandel globalt, opplever 
fremdeles hard konkurranse med store internasjonale aktører. Noen av de norske aktørene har derfor inngått 
strategiske allianser med utenlandske partnere. 

Det internasjonale eksportfinansieringsregelverket åpner for at prosjekter innen fornybar industri kan tilbys noe 
gunstigere finansieringsvilkår enn øvrige industrier. Det kan være lengre nedbetalingstider på lånene, etter en 
konkret vurdering av det enkelte prosjekt. GIEK er generelt villig til å strekke seg lenger i prosjekter innen fornybar 
energi, under forutsetning av at risikoen anses som forsvarlig. GIEK deltar i flere fora som er relevante for å 
markedsføre GIEKs garantitilbud, og har et tett samarbeid med bransjeorganisasjonen Intpow. 
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GIEK utstedte i 2014 garantier i forbindelse med finansiering av to mannskapsbåter bygget ved verftet Fjellstrand AS 
bestilt av danske WMO Shipping Company AS. Fartøyene brukes som transport- og servicebåter for vindmøller til 
havs. Videre bidro GIEK med garantier for Seaproof Solutions AS’ leveranser av kabelbeskyttelse til Dong Energy 
Wind Power AS sitt prosjekt Borkum Riffgrund 1 og Seatower AS sin leveranse i forbindelse med bygging av en 
meteorologistasjon i den engelske kanalen. Fundamenteringskonseptet er tenkt å bli benyttet i en vindpark som 
Electricite de France planlegger å bygge samme sted. GIEK stilte bondgarantier under rammeavtaler på vegne av 
norske kabelprodusenter og utstyrsleverandører innen vannkraft.  

For 2015 forventes det flere garantiutstedelser til fartøysfinansieringer til offshore vind, samt noen stor- og småskala 
solkraftprosjekter i fremvoksende markeder.  

III.1.1.2 Garantiordningen for investeringer i og eksport til utviklingsland (u-
landsordningen) 

U-landsordningen kan benyttes dersom eksporten er utviklingsfremmende for et fattig land, og transaksjonen 
inneholder for høy risiko for den alminnelige garantiordningen. Det ble gitt nye tilbud om garanti på til sammen 1,05 
milliarder kroner under u-landsordningen i 2014, hovedsakelig innen energi. Ordningen er også benyttet til å 
opprettholde løpende leveranser av fisk til kjøpere i Ukraina. Utestående ansvar var ved årsslutt 477 millioner 
kroner. Det har vært økning i søknader og henvendelser som med høy sannsynlighet vil falle inn under ordningen. 
Enkelte av disse søknadene er for større garantibeløp. 

Saker på land som faller inn under u-landsordningen tar tradisjonelt lang tid fra søknadstidspunkt til utstedelse av 
garanti. Det er alltid forbundet med usikkerhet om slike søknader når tilbudsstadiet. Det er lavere tilslagsprosent enn 
i alminnelig garantiordning. Til sammen medfører dette forholdsvis lav utnyttelse av rammen.  

Ordningen bidrar til forutsigbarhet for de bedriftene som satser på prosjekter i utviklingsland ved at risikotilbudet 
står ved lag selv om risikobildet endres i tiden prosjektene utarbeides. I 2014 fremsto ordningen som mer relevant 
enn tidligere. 

III.1.1.3 Norsk interesse 

GIEK skal fremme norsk eksport og norske investeringer i utlandet. Vanligvis garanterer GIEK for kontrakter der det 
som eksporteres er norskprodusert. I henhold til GIEKs vedtekter § 3.1. har GIEK en utvidet mulighet til å utstede 
garantier i saker som faller utenfor de vanlige vilkårene for eksportgaranti, men der finansieringen av 
eksporttransaksjonen likevel må anses å fremme norsk interesse i betydelig grad. 

Punkt. 3.1 i GIEKs vedtekter lyder etter endring 9. september 2010 som følger: «Med eksport forstås levering av 
varer og arbeids- og tjenesteytelser, herunder overdragelse av teknisk kunnskap, lisens- og patentrettigheter og 
lignende, når oppgjør skal skje fra utlandet. Det kan gis garantier i forbindelse med finansiering av 
eksporttransaksjoner som i betydelig grad fremmer norsk interesse. Med norsk interesse forstås 
eksporttransaksjoner med og i utlandet som fremmer norsk verdiskaping». 

GIEK vurderte totalt ni saker under «norsk interesse»-bestemmelsen i 2014. Til sammen ble det utstedt fire garantier 
under bestemmelsen. Utover dette ble det utstedt to garantitilbud. Sakene er varierte og inkluderer prosjekter innen 
fornybar energi, leveranser til offshorevirksomhet, fiskeoppdrett, samt kontrakter for mindre bedrifter innen 
fastlandsindustrien.  

GIEK har i 2014 hatt et godt samarbeid med Eksportkreditt Norge når det gjelder prinsippet om norsk interesse. Det 
er viktig med et godt samarbeid i denne typen saker, fordi det er noen forskjeller i bestemmelsene som omhandler 
norsk interesse for GIEK og Eksportkreditt Norge. 
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Boks 1: Garanti under «norsk interesse»-bestemmelsen 

GIEK kan i noen tilfeller garantere for eksport fra tredjeland hvis eksporten fremmer verdiskapingen i et norsk 
morselskap. Nedenfor følger en anonymisert gjennomgang av vurderingen som er gjort i en konkret søknad om 
garanti under «norsk interesse»-bestemmelsen:  

 Et norsk fiskeoppdrettsselskap har et datterselskap i land X som eksporterer utstyr til bygging av 
landbaserte fiskeoppdrettsanlegg.  

 En importør i land Y ønsket å importere utstyr fra datterselskapet i land X for å bygge et landbasert 
fiskeoppdrettsanlegg.  

 GIEK mottok og behandlet en søknad i 2014 om långivergaranti for leveransen av det landbaserte 
fiskeoppdrettsanlegget i land Y.  

 Morselskapet til eksportøren av teknologi og utstyr som befant seg i land X har hovedkontor og aktivitet i 
Norge.  

 Eksportøren i land X er også heleid av morselskapet i Norge. Importøren i land Y behøvde finansiering og 
søkte Eksportkreditt Norge om lån.  

 GIEK innstilte på at leveranser fra det heleide datterselskapet av det norske morselskapet regnes som 
norsk ved vurdering av norsk innhold i eksportkontrakter.  

 GIEK utstedte i slutten av 2014 tilbud om å garantere for lånet som Eksportkreditt Norge innvilget 
importøren fra land Y. 

 

III.1.2 Mål 2: Medvirke til at byggelån oppnås på forretningsmessige 
vilkår 

GIEK skal medvirke til at norske skipsverft og offshoreverksteder oppnår byggelån. GIEK bidrar til å sikre økt 
aktivitet gjennom å gi et tilbud av byggelånsgarantier. 

GIEKs byggelånsordning er godt kjent i markedet. Etterspørselen etter byggelånsgarantier er likevel moderat. Det 
skyldes at det er mindre behov for statlig risikoavlastning i markedet. GIEK har kapasitet under denne ordningen. 

Styret vurderer at målsetningen med ordningen er oppnådd. 

Garantiordningen for byggelån 

GIEK kan stille garantier for bankers byggelån til verft i Norge for inntil 50 prosent, på like vilkår med 
finansinstitusjon eller bank. På denne måten kan GIEK bidra til at norske verft får de nødvendige byggelånene og 
derved kontrakter om bygging av skip.  

Det ble mottatt fire søknader og gitt tilbud om fem nye garantier i 2014. Nytt garantiansvar i 2014 var på 
719 millioner kroner og samlet garantiansvar ved utgangen av 2014 utgjør 519 millioner kroner. 

Det har de senere årene vist seg å være moderat etterspørsel etter byggelånsgarantier.  

III.1.3 Mål 3: Medvirke til at langsiktige kraftavtaler inngås på 
forretningsmessige vilkår 

GIEK skal medvirke til at aktørene på kraftmarkedet kan inngå langsiktige kraftavtaler på forretningsmessige vilkår 
gjennom å gi et tilbud av garantier for kraftavtaler. 
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GIEK har siden oppstart markedsført ordningen til mulige brukere i kraftmarkedet. GIEKs vurdering er at fraværet av 
etterspørsel etter garantier ikke skyldes mangelfull kjennskap til ordningen, men at potensielle brukere så langt ikke 
har hatt behov for risikoavlastning fra GIEK for å oppnå avtaler på forretningsmessige vilkår.  

Styret vurderer at målsetningen med ordningen er oppnådd.  

Garantiordningen for kraftintensiv industris kraftkjøp 

GIEK mottok i 2014 to garantisøknader under ordningen. Det er ikke gitt tilbud om garanti og det er ikke utestående 
ansvar under ordningen. 

Garantier kan stilles overfor kraftselger eller ovenfor finansinstitusjoner som finansierer kraftkjøpet. Ordningen 
omfatter kun kraftintensiv industri innen visse næringer, som har et årlig kraftforbruk på minst 10 GWh. En 
kraftavtale må ha en varighet på minst syv og maksimum 25 år for å kunne bli omfattet av ordningen.  

Kraftkrevende industri har lang planleggingshorisont og er i gang med å vurdere mulige forsyningsløsninger til sine 
industrianlegg etter utløpet av eksisterende kraftavtaler rundt 2020. 

III.1.4 Mål 4: Være faglig rådgiver med god kompetanse 

GIEK skal være NFDs fagorgan i garanti- og andre relevante eksportpolitiske spørsmål. GIEK skal ha kompetanse og 
kapasitet til å gi råd og følge opp forhandlingene om nye internasjonale regler for offentlig støttede eksportkreditter 
(IWG). I tillegg skal GIEK bistå NFD i OECDs eksportkredittgrupper og delta i Parisklubben med 
Utenriksdepartementet. 

Deltakelse i OECDs arbeid gir GIEK kunnskap om OECDs rammeverk for offentlig støttet eksportfinansiering. OECDs 
rapporteringsrutiner og kontakt med andre Export Credit Agencies (ECA) gjør at GIEK får god kjennskap til andre 
medlemslands tilbud og praktisering av regelverket.  

Deltakelse i Berne-unionen gir GIEK tilgang til informasjon og mulighet til å drøfte aktuelle garantifaglige og 
garantipolitiske spørsmål med andre ECA og private kredittforsikringsselskaper.  

Gjennom kontakt med kunder, deltakelse på konferanser, næringsseminarer og i næringsdelegasjoner, samt ved 
rekruttering av medarbeidere, skaffer GIEK seg god kunnskap om norske eksportnæringer, eksportmarkeder og det 
private eksportfinansieringsmarkedet.  

Styret mener at GIEK fyller sin rolle som faglig rådgiver med god kompetanse. Styret har lagt vekt 
på at GIEK holder god kontakt med finansinstitusjoner, næringsliv, virkemiddelapparat og 
internasjonale organisasjoner. Dette er viktig for å ivareta norske interesser og være en god 
medspiller for departementet. 

GIEK sammenlignet med andre eksportkredittinstitusjoner 

GIEKs garantitilbud, så vel produkter som garantiordninger, har mange likhetstrekk med hva andre europeiske stater 
tilbyr gjennom sine ECA.  

GIEK deler i stor utstrekning risiko i garantisaker med banker og ofte på tilsvarende vilkår. Denne praksisen 
medfører at garantipremien som oftest er markedsbasert, og at GIEK generelt har en lavere prosentmessig 
garantidekning enn andre eksportkredittinstitusjoner. Det ser foreløpig ikke ut til at dette har påvirket utnyttelsen av 
GIEKs tilbud i nevneverdig grad. Tilbakemeldinger fra brukerne er at dette oppveies av at GIEK er løsningsorientert, 
fleksibel og har effektiv saksbehandling. 

Mange andre stater har egne garantiordninger eller produkter for å garantere for eksportbedrifters driftslån generelt. 
For GIEKs del er medvirkning til finansiering av norske bedrifters arbeidskapital begrenset til garanti for byggelån til 
verft for skip og innretninger til havs. 
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Norge tilbyr ikke kreditter som inneholder et gaveelement (blandede kreditter) og kan derfor ikke tilby 
garantidekning av lån til stater som Verdensbanken har klassifisert som lavinntektsland. Flere av landene har likevel 
muligheter for kommersiell opplåning. Ved kommersiell opplåning kan GIEK bidra med garantier. 

OECDs avtale som regulerer finansiering av skipseksport er mangelfull fordi den ikke regulerer fastsetting av premie. 
I tillegg er viktige land ikke tilsluttet OECD-avtalen. Norske redere har som følge av dette mottatt svært gunstige 
statlig støttede finansieringstilbud fra verft i Østen. GIEK bistår NFD i forhandlinger om en ny og bedre skipsavtale 
som inkluderer viktige skipsbyggernasjoner som i dag ikke er medlemmer av OECD. 

Flere stater tilbyr langsiktige statlige eksportlån. Alle nordiske land, unntatt Island, har operative ordninger som yter 
lån i tillegg til eksportgarantiene. Det norske lånetilbudet er blitt opprettholdt med etableringen av Eksportkreditt 
Norge. I land med høye innlånskostnader, blant annet i Sør-Europa, er eksportlånene blitt dyrere og kortere.  

OECD 

GIEK deltar på faste møter i ulike grupper. Avtaleverk fra OECD utgjør en viktig del av rammeverket for GIEKs 
virksomhet. Dét er avgjørende for å kjenne regelverket og kunne bidra til at det videreutvikles.  

Export Credit Group (ECG) og Participants utgjør de to høyeste nivåene for arbeidet med eksportkreditter i 
OECD. Participants hadde i 2014 fire møter samt én workshop. ECG hadde i 2014 tre møter. GIEK deltok på alle 
møtene. GIEK deltok også på alle møtene i Teknisk gruppe, på de tre årlige møtene i gruppen for landrisikoeksperter 
og på to møter som har vært avholdt på områdene miljø og sosiale forhold. 

Berne-unionen 

GIEK er medlem i Berne-unionen, interesseforeningen for internasjonale kredittforsikrere, med offentlige og private 
medlemmer fra mer enn 40 land. Berne-unionen har ulike arrangementer hvert år for å opprettholde og videreutvikle 
medlemmenes kompetanse på områder som er relevante for garantigivning. Hver vår og høst arrangeres faste møter 
der GIEK deltar.  

Samarbeid på nordisk nivå 

De nordiske eksportgarantiinstitusjonene har faste årlige møter på ulike nivåer i organisasjonene. I 2014 arrangerte 
GIEK møtene i Oslo. Dette er en viktig faglig arena ettersom virksomhetene både samarbeider og konkurrerer. 

Parisklubben 

Parisklubben er forumet som håndterer mellomstatlig gjeld som har opphav i eksportkredittgarantier. GIEK deltar 
som teknisk rådgiver for UD, og ofte på vegne av UD. Deltakelse i forumet er en nødvendig forutsetning for GIEK for 
å være oppdatert på den internasjonale utviklingen på området. GIEK deltok i 2014 på alle ti møtene som ble holdt. 

International Working Group on Export Credits (IWG) 

Norge er sammen med 18 andre land (EU teller som ett land) som tilbyr offentlig støttede eksportkreditter i 
forhandlinger om en internasjonal avtale som skal regulere slike statlige tilbud. Forhandlingene er kommet i gang 
som følge av at Kina takket nei til å delta i den løpende avtalen om eksportkreditter i OECD-regi. EU, Kina, USA og 
Brasil utgjør styringsgruppen og møtene avholdes i disse landenes respektive hovedsteder. Det er blitt avholdt seks 
møter i løpet av de siste to årene. NFD leder arbeidet fra norsk side. GIEK deltar med teknisk bistand. IWG har 
besluttet å starte arbeidet med to sektorer; skip og medisinsk utstyr. En egen avtale om skip gjør at Norge spiller en 
aktiv rolle i forhandlingene. 

I løpet av 2014 er det utarbeidet et omfattende mandat for norske posisjoner i arbeidet. Norge ved GIEK har holdt to 
presentasjoner.  

Egenvurdering av leveranser til departementene i løpet av året 

GIEK jobber kontinuerlig for å sikre høy kvalitet på leveranser til NFD og UD, og oppfylle kravene til leveranser i 
henhold til NFDs tildelingsbrev til GIEK. Rapportering til NFD gis høy prioritet i hele organisasjonen, og involverer 
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alle avdelinger i GIEK. GIEKs organisasjon gjør sitt ytterste for å ivareta NFDs behov for leveranser knyttet til løpende 
oppdateringer, saksmøter og bestillinger. GIEK bruker flere årsverk på dette arbeidet. 

III.1.5 Mål 5: GIEK skal oppfylle kravet om at den enkelte ordning skal 
gå i balanse på lang sikt inkludert eventuelle tapsfond 

Nærings- og fiskeridepartementets risikotoleranse knyttet til GIEKs ordninger er i hovedsak beskrevet gjennom 
kravet om at garantiordningene skal gå i balanse på lang sikt (Vedtektenes § 1-7).  

Balanse er definert i vedtektenes § 2-1: «med balanse for de ulike garantiordningene menes at det skal oppnås 
balanse mellom premier, gjenvinninger, finansinntekter og statlig tilskudd til tapsdekning på den ene siden og 
administrasjonskostnader, finanskostnader og erstatningsutbetalinger på den andre siden. Regnskap for den enkelte 
garantiordning benyttes til å måle oppfyllelsen av balansekravet. Overføringer av kapital fra GIEK til statskassen skal 
synliggjøres i regnskapene for de ulike garantiordningene.» 

III.1.5.1 Samlet oppstilling for garantiordningene  

Tabell 7. Samlet oppstilling av garantiansvar, fordringer, tapsavsetninger og kapital 2014 

Beløp i 1000 AGO ULA BYG KRA 
Under 
avvikl. Sum alle 

Garantiansvar (utestående ansvar) 31.12. 88 162 696 476 846 519 137 0 153 765 89 312 444 
Avsetning for tap på garantiansvar 31.12. 3 109 240 97 574 70 930 0 27 182 3 304 925 
Fordringer i fm utbetaling under garantien 
31.12. 356 156 4 235 0 0 259 589 619 980 
Individuelle nedskrivninger på fordringer 
31.12. 236 371 2 421 0 0 226 182 464 975 
Fordringer i moratorieavtaler 31.12. 142 430 37 808 0 0 272 625 452 863 
Nedskrivning på moratoriefordringer 31.12. 20 941 7 562 0 0 149 958 178 461 
Sum kapital 31.12. 4 630 648 415 712 9 849 -7 905 -636 186 4 412 117 
Avsetning for tap i % av garantiansvar 3,5 % 20,5 % 13,7 % - 17,7 % 3,7 % 
Nedskrivning i % av fordringer under garanti 66,4 % 57,2 % - - 87,1 % 75,0 % 
Nedskrivning i % av fordringer 
moratorieavtaler 14,7 % 20,0 % - - 55,0 % 39,4 % 
Sum kapital i % av garantiansvar 5,3 % 87,2 % 1,9 % - -413,7 % 4,9 % 
Tabellen gir en samlet oppstilling for hver garantiordning, tapsavsetninger, sum kapital og hvor mye kapitalen og summen av 
tapsavsetningene utgjør i kroner og prosent av det utestående garantiansvaret ved utgangen av 2014. 

Styret vurderer at risikoen for at garantiordningene ikke vil gå i balanse på lang sikt er 
akseptabel.  

III.1.5.2 Porteføljevurdering 

Tabell 8. Utfall av porteføljevurdering 

Beløp i 1000 Garantiansvar Fordringer 

 

Maksimalt 
garanti-
ansvar 

Taps- 
avsetning 

i % 
Taps-

avsetning 
Moratorie- 

fordring 

Ned- 
skrivning 

i % 
Ned-

skrivning 

Fordringer 
i fm. 

utbetaling 

Ned- 
skrivning 

i % 
Ned-

skrivning 
AGO 88 162 696 3,53 % 3 109 240 142 430 14,70 % 20 941 356 156 66,37 % 236 371 
GAM 152 935 17,76 % 27 163 125 378 17,47 % 21 906 61 275 50,00 % 30 638 
SUS 0 

 
  0 

  
0 

 
  

SUB 829 2,29 % 19 0 
  

0 
 

  
SÆR 0 

 
  147 247 86,96 % 128 052 198 314 98,60 % 195 544 

ULA 476 846 20,46 % 97 574 37 808 20,00 % 7 562 4 235 57,18 % 2 421 
BYG 519 137 13,66 % 70 930 0 

  
0 

 
  

Reforsikret 
for GK 903 718 22,94 % 207 296 0 

 
  93 607 98,61 % 92 305 

GIEKs garantiportefølje med anslag for de reelle verdiene av fordringer og ansvar knyttet til garantier ved utgangen av 2014. 
 
 

37



 

Tabell 9. Nøkkeltall 

Beløp i 1000 AGO ULA BYG KRA GAM SÆR SUS SUB SUM 
Utfakturert premie (*) 852 215 1 030 12 928 0 0 0 0 0 866 173 
Andre inntekter 238 169 337 10 212 0 0 0 0 0 248 719 
Reforsikringspremie 15 887 1 120 0 0 0 0 0 0 17 007 
Gjenvinninger (**) 7 002 1 808 0 0 8 659 5 324 0 0 22 793 
Utb.under.gar. (***) -61 457 -427 0 0 0 -26 0 0 -61 910 
Sum 1 051 816 3 868 23 141 0 8 659 5 298 0 0 1 092 782 

(*) Periodisering er trukket ut slik at tallet følger kontantprinsippet 
(**) Inkluderer gjenvinninger på moratorier 
(***) Inkluderer omkostninger i forbindelse med utbetaling under garanti som advokatkostnader 
Tabellen gir nøkkeltall fra kontantregnskapet: premieinnbetaling, netto gjenvinning og utbetalinger under garantier i løpet av 2014. 

III.1.5.3 Tapsavsetninger 

GIEKs risiko, verdier og sikkerhetsstillelser er avhengige av den økonomiske situasjonen generelt og oljeprisen 
spesielt. Basert på det samlede finansielle risikobildet gjør GIEK vurderinger av individuelle og gruppevise 
avsetninger ved hvert tertial. Årets samlede avsetninger var 3,3 milliarder kroner, tilsvarende fire prosent av 
porteføljen. Se også styrets beretning til årsregnskapet, VI.2.1. 

GIEKs eksponering på Parisklubbfordringer utgjør 453 millioner kroner i 2014. Se også punkt III.1.5.6 under. 

III.1.5.4 Misligholdssaker 

Basert på det samlede finansielle risikobildet gjør 
GIEK vurderinger av individuelle og gruppevise 
avsetninger hvert tertial. GIEK gjør regelmessig 
individuelle tapsvurderinger av enkelte debitorer og 
garantier med økt sannsynlighet for mislighold. 
Hovedprinsippet er at sannsynligheten for 
mislighold, eksponering ved mislighold og 
forventede verdier fra realiserte aktiva i en 
avhendingssituasjon, sammen danner grunnlag for å 
beregne et potensielt tap.  

Oversikt over misligholdssaker, omfang og status 

Antall saker i mislighold er lavt, men økende gjennom 2014. GIEK hadde 56 garantier fordelt på 11 risikopunkter i 
mislighold til behandling per 31. desember 2014. Alle er under alminnelig garantiordning.  

Utbetalinger under garantier beløp seg totalt til 61,9 millioner kroner. Gjenvinning i saker som behandles utenom 
moratorieavtaler beløp seg til 0,2 millioner kroner. 

Risikoen i porteføljen, inklusive misligholdene, er innenfor et akseptabelt nivå. De mest utfordrende 
misligholdssakene har vært knyttet til to enkeltsaker innen maritim sektor; en større konkurs/restruktureringstilfelle 
i Brasil og et større selskapsmislighold i Mexico. De fleste garantier i mislighold (38 av 56) knytter seg til flere 
bondsaker innen landbasert industri.  

Samlede utestående fordringer (eksklusive GIEK Kredittforsikring AS) i saker som er i mislighold beløper seg til 
526 millioner kroner fordelt med henholdsvis 61 millioner kroner på gammel ordning, 198 millioner kroner på 
særordning, 263 millioner kroner på alminnelig ordning og u-landsordningen med fire millioner kroner. Fordringene 
er nedskrevet til 155 millioner kroner. En nærmere redegjørelse for prinsippene som er benyttet til avsetningene 
fremgår av note 1 til regnskapet. 

Figur 7: GIEKs garantiportefølje på 88,4 milliarder kroner (uten 
reforsikring av GK) per 31. desember. Det forventes at andelen 
under særskilt overvåkning vil øke i 2015. 

90% 

8% 
2% 

Ordinær
oppfølging

Under
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Saker som kan gi store utbetalinger 

GIEK har i 2014 arbeidet med tre større misligholdssaker som kan medføre større utbetalinger. Den første gjelder et 
mislighold i Brasil som inntrådte i 2013. GIEK har et utestående ansvar på 800 millioner kroner på saken. Den andre 
saken er knyttet til skip som er tatt i arrest av meksikanske myndigheter. GIEK har et utestående ansvar i saken som 
beløper seg til 530 millioner kroner. Den tredje store saken er fra 2013 og gjelder bondgarantier hvor leverandøren 
har presset likviditet. GIEK har 120 millioner kroner i utestående ansvar på saken. 

Av en totaleksponering på 904 millioner kroner på GIEK Kredittforsikring AS, er 207 millioner kroner avsatt per 
31.12.2014. Det er særlig porteføljen mot Russland og Ukraina som vurderes tapsutsatt; under alminnelig ordning er 
53 millioner kroner og 97 millioner kroner relatert til henholdsvis Ukraina og Russland tapsavsatt. Videre er 
43 millioner kroner tapsavsatt på u-landsordningen relatert til Ukraina. I tillegg er det avsatt 14 millioner kroner for 
øvrig risiko. 

GIEK har også fordring på balansen, som følge av at det har forekommet utbetalinger under garantier i den 
reforsikrede porteføljen. Denne fordringsporteføljen er nær 100 prosent nedskrevet med 93 av 94 millioner kroner. 

III.1.5.5 Administrasjonsregnskap 

I 2014 var forbruket på 147,5 millioner kroner. Budsjett for 2014 var på 154,6 millioner kroner. Totalbudsjett for 
2014 besto av ordinær bevilgning på 143,6 millioner kroner, samt tilleggsbevilgning relatert til 
saksbehandlingssystemet Globus på 11 millioner kroner. Ressursbruken er holdt innenfor budsjett og resulterte i et 
underforbruk på 7,1 millioner kroner. 

Tabell 10. Administrasjonsregnskap 2014 på kontogruppe 

Kontogruppe Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik Avvik i % 
Lønn og personal 80 643 81 924 -1 281 -1,6 % 
IT drift og avtaler 20 197 21 271 -1 074 -5,1 % 
Reiser 7 355 6 379 976 15,3 % 
Kurs, møte m.v. 2 679 3 976 -1 297 -32,6 % 
Kontor/telefon/serviceavt. 2 179 2 577 -398 -15,4 % 
Abonnement/landrisiko 5 180 6 218 -1 038 -16,7 % 
Sakkyndig hjelp 20 793 21 272 -479 -2,3 % 
Markedsføring/info  1 989 3 560 -1 571 -44,1 % 
Diverse utgifter  60 173 -113 -65,1 % 
Bygningers drift 6 396 7 250 -854 -11,8 % 

Sum driftsutgifter 147 471 154 600 -7 129 -4,6 % 

III.1.5.6 Parisklubb og utnyttelse av gjeldsplan 

Statlige kreditorer samordner seg i Parisklubben og reforhandler stat-til-stat-fordringer. Norges fordringer skriver 
seg hovedsakelig fra misligholdte statsgaranterte eksportkreditter fra GIEK. En Parisklubbfordring er en avtale 
mellom en stat og dens kreditorer om tilbakebetaling av statens gjeld. 

Statistikken viser at GIEK hadde 453 millioner kroner utestående per 31.12.2014, hvorav 129 millioner kroner var 
misligholdt. I tillegg kommer påløpte morarenter. 

Gjeldsplanen utgjorde 834 millioner kroner ved slutten av 2014. Den ubrukte delen fordeler seg på fire millioner 
kroner for særordningen og 830 millioner kroner for gammel alminnelig ordning.  
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III.2 Strategiske utfordringer og satsingsområder  

III.2.1 Oppfølging av risiko 

GIEK har prioritert arbeidet med risikooppfølging i 2014. God oppfølging og håndtering av risiko er vesentlig for 
GIEKs forvaltning av garantiordningene og vil fortsatt ha stor oppmerksomhet. 

Styret er tilfreds med arbeidet administrasjonen har gjort for å sikre høy kvalitet i kredittvurderingsarbeidet og 
oppfølgingen av risikoen i porteføljen. Styret gir en omtale av dette under punkt VI.2.1 Styrets beretning og i den 
separate risikorapporten. 

Styret er videre tilfreds med arbeidet for å nå GIEKs mål for 2014 og viser til den separate risikorapporten for omtale 
av risiko for ikke å nå målene.  

III.2.2 Samarbeid med Eksportkreditt Norge AS 

Styret er tilfreds med samarbeidet med Eksportkreditt Norge AS og viser til omtalen av nye felles løsninger for 
næringslivet som et konkret eksempel på at arbeidet har gitt resultater. 

Felles eksportørerklæring og samarbeid innen samfunnsansvar og miljø (CSR) hos GIEK og Eksportkreditt 
Norge: GIEK og Eksportkreditt Norge har innført en felles eksportørerklæring, samtidig som GIEK gjør vurderinger 
knyttet til CSR og miljø på vegne av begge institusjoner. Dette er arbeidsbesparende både for kunde og 
finansieringsinstitusjonene. 

Felles finansieringsordning for små og mellomstore kontrakter i GIEK og Eksportkreditt Norge: Søkere vil kun 
måtte forhold seg til ett felles søknadsskjema, ett felles tilbud og forenklet dokumentasjon. Ordningen blir 
markedsført spesielt overfor SMB. 

III.2.3 Kjennskap til garantitilbud 

Det er viktig at garantiproduktene er enkle å forstå, tilgjengelige for eksportbedrifter over hele landet og enkle i 
bruk. I sin eksterne kommunikasjon har GIEK særlig prioritert møter med bransjeorganisasjoner, næringsliv og 
offentligheten samt digitale kanaler.  

Sammen med Eksportkreditt Norge og GIEK Kredittforsikring holdt GIEK Eksportkonferansen 2014 i april med 300 
deltakere. H.K.H. Kronprins Haakon delte ut Eksportprisen 2014 til administrerende direktør Jan Tore Leikanger fra 
Jets. Juryen besto av Siri Hatlen, Gunn Wærsted og John G. Bernander. Konferansen og prisen fikk bred 
pressedekning som synliggjorde virkemiddelapparatets verdi for eksportørene. På Verftskonferansen, 
Gründermessen og Oljeindustriens økonomi- og finanskonferanse har GIEK deltatt med egen stand. 

Høsten 2014 fikk GIEKs nettsider en mer brukervennlig struktur som er mer spisset mot våre ulike målgrupper. 
Nettsidene brukes i økende grad også av utenlandske kjøpere og deres banker, og hele nettsiden, samt GIEKs 
nyhetsbrev to ganger i måneden, skrives derfor både på norsk og engelsk.  
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Boks 2: Hvilke eksportører bruker GIEK mest? 

Det meste av GIEKs garantiansvar er knyttet til eksport av 
kapitalvarer, særlig fartøyer og utstyr til fartøyer og rigger.  

En ny rapport6 har funnet at to tredjedeler av 
kapitalvareeksporten i 2014 var fra 27 store bedrifter, og 
med kontrakter på over én milliard kroner hver. GIEK ble 
benyttet i stor grad blant disse største eksportørene. Det 
er viktig for GIEK at landets største eksportører anser 
garantitilbudet som relevant for å øke sin internasjonale 
konkurransekraft. 

Blant de minste eksportørene er bildet motsatt: to 
milliarder kroner i eksport i 2014 fordelte seg på små 
kontrakter mellom 0,5–30 millioner kroner, hvorav få 
eksportører benyttet GIEK. Bruken av GIEK avtar dermed 
med størrelsen på kontrakten og bedriften. GIEK og 
Eksportkreditt Norge lanserte en forenklet 
finansieringsløsning for nettopp små og mellomstore 
kontrakter. Løsningen blir markedsført spesielt mot 
småbedrifter i hele landet i 2015. 

Mange små bedrifter er allerede underleverandører til de 
store eksportørene, og nyter dermed indirekte godt av 
GIEKs garantier. Flere av disse underleverandørene vil 
måtte omstille seg og søke nye markeder fremover, også i 
utlandet, og vil bli aktuelle for den nye 
finansieringsløsningen.  

III.2.4 Faglig rådgiver og premissleverandør med god kompetanse og 
kapasitet 

Dette omtales under GIEKs mål om å være faglig rådgiver med god kompetanse under punkt III.1.4.   

  

6 GIEKs andel av norsk kapitalvareeksport: Hvordan speiler GIEKs garantier den norske kapitalvareeksporten? MENON-publikasjon 
nummer 6/2015 av Lisbeth Iversen Flateland og Sveinung Fjose. Rapporten ble bestilt av GIEK. 
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III.3 Personal 

Garantiordningene har ingen ansatte. Alle tjenester leveres fra GIEKs administrasjon og belastes gjennom honorar 
for administrasjonskostnader.  

GIEK hadde 67,8 årsverk ved utgangen av 2012, 74,4 årsverk ved utgangen av 2013 og 80,9 årsverk per 31. 
desember 2014. Tallene inkluderer ikke ansatte i permisjon.  

III.3.1 Likestilling og mangfold  

Tabell 11. Ansatte i GIEKs administrasjon fordelt på stilling og kjønn før omorganiseringen 

  Kjønnsbalanse Månedslønn 
  Menn % Kvinner % Total  Menn Kvinner 
Totalt i GIEK 2014 52 48 84   

2013 48 52 77   

Adm. dir. 
2014 0 100 1  - 
2013 0 100 1  - 

Arkivleder, infosjef, 
pers.sjef 

2014 67 33 3 - - 
2013 33 67 3 - - 

Avdelingsdirektører 
2014 60 40 5 95.569 101.850 
2013 60 40 5 93.717 99.875 

Kontorsjefer 
2014 43 57 7 70.167 75.846 
2013 37 63 8 66.978 69.438 

Seniorrådgivere 
2014 57 43 60 63.823 58.460 
2013 56 42 52 58.468 53.539 

Rådgivere 
2014 0 100 3  39.108 
2013 0 100 3  39.967 

Førstekonsulenter 
2014 50 50 2 - - 
2013 0 100 1  - 

Førstesekretærer 
2014 0 100 2  31.917 
2013 0 100 3  31.817 

Lærling 
2014 100 0 1 -  
2013 100 0 1 -  

 

Kjønnsfordelingen er 48 prosent kvinner og 52 prosent menn. Etter omorganiseringen 1. desember 2014 har 
ledergruppen fem kvinner og to menn. GIEK hadde ved utgangen av året 14 ansatte med innvandrerbakgrunn, noe 
som tilsvarer 17 prosent av alle ansatte.  

III.3.2 Arbeidsmiljø 

Det ble i 2013 gjennomført en undersøkelse av medarbeidertilfredshet med gjennomgående gode resultater. GIEK 
har som mål å gjennomføre en liknende undersøkelse hvert andre år, og tar sikte på å gjennomføre en ny 
undersøkelse i slutten av 2015 eller i 2016. GIEK har en bedriftshelsetjeneste, og alle ansatte får hvert år tilbud om 
en helsesjekk. Arbeidsmiljøet er fortsatt vurdert som godt. 

III.3.3 Inkluderende arbeidsliv 

GIEK er IA-bedrift og utarbeidet i 2014 en revidert handlingsplan for tidsrommet 2014-2018.  

Sykefraværet er stabilt lavt. Sykefraværet var i 2014 på 4,4 prosent, som er en liten økning i forhold til foregående 
år. Åtte personer (10,4 prosent) sluttet i 2014, hvorav én etter endt engasjement.  
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Gjennomsnittsalderen blant alle ansatte var 46 år, 45 år blant kvinner og 47 år blant menn. Fem prosent var 30 år 
eller yngre, og ti prosent var 60 år eller eldre. GIEK tilstreber å ha ansatte i forskjellig aldersgrupper. Ansatte har 
elleve ekstra fridager fra og med året de fyller 62 år. Dette kommer i tillegg til den ekstra ferieuken alle får fra året 
de fyller 60 år.  

Tabell 12. Ansettelsesforhold 

  
 

Antall 
tilsatte 

Deltid Midlertidig 
ansettelse 

Foreldre- 
permisjon 

Legemeldt 
sykefravær 

  Total  M % K % M % K % M % K % M % K % 

GIEK 
2014 84 4,8 3,6 6,0 1,2 1,2 1,2 1,0 4,0 
2013 77 3,9 5,2 5,2 2,6 - - 1,3 3,9 

III.3.4 Beskyttelse mot trakassering 

GIEK har verneombud, arbeidsmiljøutvalg, tillitsvalgte, bedriftslege og personalsjef som kanaler for å ivareta helse, 
miljø og sikkerhet (HMS). I etiske retningslinjer har GIEK forslag og rutiner for hvordan ansatte kan håndtere 
kritikkverdige forhold. GIEK har utarbeidet HMS-system med rutine for hvordan forebygge og håndtere eventuelle 
tilfeller av mobbing. Det har ikke vært vurdert som nødvendig å iverksette andre tiltak knyttet til likestilling eller 
kjønnsdiskriminering.  

III.3.5 Lønns- og arbeidsvilkår 

I forbindelse med de årlige lønnsforhandlingene har GIEK i flere år sammenlignet virksomheten med andre statlige 
virksomheter som også benytter det statlige lønnsregulativet. GIEK har i de senere årene bedret det gjennomsnittlige 
lønnsnivået. Lønnsfastsettelsen er kjønnsnøytral.  

Sammenlignet med lønnsnivået i private virksomheter (som banker, forsikringsselskaper, advokatkontorer) som vi 
konkurrerer om arbeidskraften med, ligger GIEK etter. Dette gjelder spesielt for ansatte med flere års 
arbeidserfaring. GIEK har i tilsettingsprosesser mistet flere gode søkere fordi virksomheten ikke har kunnet tilby 
tilsvarende lønn som privat virksomhet.  

III.3.6 Ansvar for lærlinger 

GIEK er en lærlingbedrift og har tilsatt én lærling som har oppgaver innen IT-drift. I løpet av 2015 planlegges det å 
utvide med ytterligere én lærling.  

III.4 Øvrig rapportering 

III.4.1 Samfunnsansvar og miljø 

GIEK har en egen policy og prosedyrer som påser at hensyn til sosiale forhold og miljø ivaretas i de prosjekter GIEK 
deltar. Disse bygger på OECDs retningslinjer for miljø og sosiale forhold, men går i noen tilfeller lenger. GIEK har tre 
fageksperter på miljø og menneskerettigheter, og er rådgiver for Eksportkreditt Norge AS innen miljø og sosiale 
forhold. 

Et flertall av søknadene som blir behandlet i GIEK, har ikke spesielle miljø- eller sosiale utfordringer. Der slik risiko 
har vært til stede, har det blitt jobbet systematisk med å begrense og unngå eventuell negativ innvirkning på miljø og 
menneskerettigheter. Alle saker som vurderes å inneholde høy miljø- og sosial risiko, må dokumenteres å overholde 
internasjonale standarder. Dette arbeidet gjøres i tett dialog med respektive kunder.  
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I 2014 har GIEK gjennomført CSR-vurderinger av verft i henhold til OECD-regelverket. Arbeidsforholdene ved 
utenlandske verft ble vurdert spesielt. Vurderingene ble gjennomført både av tredjepart og av GIEK selv. Det legges 
vekt på god dialog med kundene og andre involverte parter.  

GIEK deltar aktivt i internasjonale fora om miljø og sosiale spørsmål. Dette gjelder ikke minst OECD, hvor de ulike 
garantiinstituttene deltar i utviklingen av felles retningslinjer som skal sikre overholdelse av standarder for miljø og 
akseptable arbeidsforhold.  

GIEKs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Papiravfall kildesorteres, og GIEKs ansatte tar i stor 
grad kollektivtransport til og fra kontoret. Ansattes jobbreiser med fly registreres i statens system for kjøp av 
klimakvoter for alle reiser som foretas. 

III.4.2 Små og mellomstore bedrifter  

Det ble på slutten av 2014 lansert en satsing rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMB), med blant annet en 
egen produktnettside, felles visuell identitet og designmal, artikler i Internasjonal Handel og bilag i Finansavisen. 

I løpet av 2015 planlegger Eksportkreditt Norge og GIEK å besøke banker, lokale bedrifter og næringsorganisasjoner 
og arrangere seminarer i de fleste av landets fylker, for å gjøre de forenklede produktene rettet mot SMB-markedet 
kjent.  

I tabellen er garantier utstedt i 2014 som er i kraft per 31.12.2014 sortert etter beløpsintervall for alminnelig 
ordning, u-landsordningen og byggelånsordningen.  

Tabell 13. Garantier sortert etter beløpsintervall  

Intervall Nytt 
garantibeløp 

Antall % av total 
beløp 

% av total 
antall 

Under 30 mill.kr. 46 7 0,2 % 14,6 % 
30–100 mill.kr. 387 6 2,1 % 12,5 % 
100–1000 mill. kr. 11 716 31 62,7 % 64,6 % 
Over 1000 mill. kr. 6 548 4 35,0 % 8,3 % 
Total 18 697 48 100,0 % 100,0 % 
Tabell 13 viser långivergaranti og leverandørkreditt for alminnelig garantiordning og u-landsordningen og  
byggelånsgaranti for byggelånsordningen. 

GIEK Kredittforsikring AS – oversikt over SMB-eksportører 

Målt etter antall ansatte hos eksportører som bruker GIEK Kredittforsikring AS er andelen små og mellomstore 
bedrifter 73,9 prosent per 31.12.2014. 

III.4.3 Beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring 

Beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring (BSV) trådte i kraft 01.01.04 i henhold til Lov om statleg 
varekrigsforsikring av 2003-12-12 nr.115.  

Organisering og administrasjon 

NFD har ansvar for statens beredskapsordning for varekrigsforsikring. Ordningen skal opprettholde og stimulere 
transport av varer i en krise- eller krigssituasjon der det private tilbud om transportforsikring bortfaller. For å ivareta 
oppgaven er det inngått avtale med GIEK om sekretariatsfunksjon, og det er oppnevnt et Forsikringsforum med syv 
medlemmer. Når forsikringstilbudet ikke er aktivert, samarbeider disse tre aktørene med å vurdere å etablere tiltak 
for en god beredskap. GIEK som sekretariat, ivaretar det meste av praktisk arbeid, NFD har strategisk ansvar og 
Forsikringsforum gir faglige innspill.  
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Dersom ordningen aktiveres, vil det uformelle samarbeidet erstattes med en formell struktur der NFD gir instruks og 
fullmakter til et styre som har ansvar for sekretariatets daglige drift og ledelse. Styret oppnevnes av NFD. 
Sekretariatet (GIEK) skal gi direkte forsikring, og utvides med den kompetanse og antall personer den konkrete 
situasjonen tilsier. Det er forutsatt bemanning med ansatte fra GIEK og fra de største selskapene som driver 
transportforsikring i Norge. Selskapene har akseptert å bidra med personell som leies inn til selvkost.  

Forsikringsforum 

Forsikringsforumet skal blant annet holde NFD løpende orientert om hovedtrender i transportforsikringsmarkedet 
både nasjonalt og internasjonalt. Her er også reassuransemarkedet tatt med. Medlemmene i Forsikringsforum skal 
påføre og foreslå tiltak for NFD dersom situasjonen for en aktivisering av ordningen skulle nærme seg. I 2014 har 
ikke GIEK og/eller Forsikringsforum gitt NFD råd om å aktivere ordningen. Det har heller ikke oppstått situasjoner 
der det har vært tvil om det burde gis slikt råd.  

III.4.4 Forvaltning av eierskap i GIEK Kredittforsikring AS 

GIEK Kredittforsikring AS (GK) tilbyr kortsiktig kundekredittforsikring.  

Tall for regnskapsåret 2014 blir ikke klart før GIEKs årsrapport avlegges.  

GIEK reforsikrer GK for selskapets kredittforsikringer som gjelder salg til «non marketable» land. GIEK har hittil i år 
hatt utbetalinger under garanti i forbindelse med reforsikring av GK på i alt 61 millioner kroner.  

Virksomheten drives etter de lover og forskrifter som gjelder for kredittforsikringsselskaper og er godt i gang med 
tilpasningsarbeid til nytt solvensregelverk, Solvens II, som forventes å tre i kraft 1. januar 2016. Kapitaldekningen 
var ved utgangen av 2014 godt innenfor de krav som stilles til virksomheten. 

Stortinget vedtok i 2014 at aksjeposten i GK skal overføres til NFD med effekt fra 1. januar 2015. Aksjene har 
tidligere vært oppført til 35 millioner kroner, tilsvarende egenkapitalen i GK ved oppstart. Ved ervervelsen av 
aksjene ble det ikke betalt noe fra alminnelig garantiordning og balanseføringen ble ført som egenkapitaltilskudd fra 
NFD i 2001. Aksjene ble tilbakeført til NFD uten vederlag og av den grunn er aksjene nedskrevet med 35 millioner 
kroner til 0 kroner i 2014. 

III.4.5 Redusere og fjerne tidstyver i forvaltningen  

Omorganisering 

Fra 1. desember 2014 har GIEK en mer markedsrettet organisasjon med en bredere kontaktflate mot kundene. Den 
tidligere garantiavdelingen er delt i tre avdelinger. To avdelinger for offshore og maritim og én avdeling for industri, 
fornybar energi og resten av porteføljen. 

GIEK planlegger å jobbe mer mot små og mellomstore bedrifter og det er særlig avdelingen for industri og fornybar 
energi som skal arbeide med dette. Med en egen avdeling som har oppmerksomhet på næringsliv utenom olje og 
gass og maritimt, vil den nye organisasjonen være bedre rustet for å møte utfordringene innenfor olje- og 
gassektoren. 

I omorganiseringen har det vært en målsetning å frigjøre saksbehandlerne fra en del administrative oppgaver slik at 
de har mer tid til kundeoppfølging. Det er derfor opprettet en egen avdeling, «Juridisk, kreditt og analyse» som skal 
bistå de tre garantiavdelingene med spisskompetanse innenfor juridiske spørsmål, analyse og risikovurdering. 

Effektivisering for næringslivet 

GIEK og Eksportkreditt Norge (EK) deltar ofte i finansieringen av den samme kontrakten, men er organisert som to 
adskilte institusjoner. Enkelte ledd i søknadsprosessen er identiske i GIEK og EK, men gjennomføres likevel hos 
begge. For kundene (eksportør/kjøper/bank/advokat) er dette tid- og kostnadskrevende dobbeltarbeid. GIEK og EK 
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har gode samarbeidsprosesser, og har allerede iverksatt følgende tiltak for å redusere noen av tidstyvene som 
kundene opplever. En ytterligere effektivisering betinger strukturelle endringer.  

Ny långivergaranti for alminnelig garantiordning: Nye vilkår for GIEKs långivergaranti er innført sommeren 2014. 
GIEK går blant annet gjennom lånedokumentasjon fra banken og bekrefter at GIEKs vilkår er tilfredsstillende 
implementert for GIEK. Dette medfører et bedre samarbeid for alle de involverte partene i transaksjonen (banker, 
advokater og debitorer) og fjerner usikkerhet med hensyn til dekningsomfang av garantien gitt av GIEK. Det 
medfører at endringsforespørsler i garantiens løpetid kan behandles raskere, siden GIEK kjenner alle detaljene i 
lånedokumentasjon. 

Felles eksportørerklæring og samarbeid innen samfunnsansvar og miljø (CSR) hos GIEK og Eksportkreditt 
Norge: GIEK og Eksportkreditt Norge har innført en felles eksportørerklæring, samtidig som GIEK vurderer 
CSR/miljø på vegne av begge institusjoner. Dette er arbeidsbesparende både for kunde og 
finansieringsinstitusjonene. 

Felles finansieringsordning for små og mellomstore kontrakter i GIEK og Eksportkreditt Norge: Søkere vil kun 
måtte forhold seg til ett felles søknadsskjema, ett felles tilbud og forenklet dokumentasjon. Ordningen blir 
markedsført spesielt overfor SMB. 

  

46



GIEK ÅRSRAPPORT 2014

Tittel

– Vi prøver bevisst å bruke 
finansieringsmodellen GIEK 
og Eksportkreditt tilbyr, som 
et konkurransefortrinn. Hele 
eksportindustrien trenger 
salgsargumenter, og det kan snu 
avtaler å legge frem en god fi-
nansieringsløsning på bordet. Vi 
vant ADI som kunde på grunn av 
dette, sier Petter Kvaal Djupvik, 
chief operating officer i Nevion.

Fornybar energi  
– garantiene  
bidrar til vekst

Sandefjord-baserte Nevion Europe har brukt GIEKs garanti til å sikre eksportkontrakt for salg av 
kringkastingsutstyr til mediekonsernet ADI UK i Storbritannia. Kablene fra Nevion skal brukes til 
kringkasting av sportsbegivenheter, inkludert Premier League, til britiske seere.

Vi prøver bevisst å bruke finansieringsmodellen GIEK og 
Eksportkreditt tilbyr, som et konkurransefortrinn.

COO Petter Kvaal Djupvik
Nevion Europe

I løpet av 2014 og 2013 har 
GIEK utstedt tre garantier på 
tilsammen 1,15 millioner britiske 
pund for tre transaksjoner mel-
lom Nevion og ADI UK.

Nevion har primært kunder 
innenfor kringkasting og te-
lekommunikasjon, og tilbyr 
løsninger for både direkte 
overføring av levende bilder 
(point-to-point) og for transport 
av levende bilder i større nett-
verkssystemer.

Nevion ble etablert gjennom 
sammenslåingen av Network 
Electronics og Video Products 
Group (VPG) i 2008. Selskapet 
har i dag lokale kontorer i Los 
Angeles, UK, Dubai, Beijing og 
Singapore.

Nevion gir
britiske seere 
Premier League
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IV. Styring og kontroll i 
virksomheten  

GIEKs virksomhet involverer store økonomiske verdier. God internkontroll er viktig. 

GIEK gjennomførte i 2014 et organisasjonsprosjekt og innførte en ny organisasjonsmodell med virkning fra 1. 
desember. Den nye organisasjonen medfører en bredere kontaktflate mot eksisterende og nye kunder, samt dedikert 
støttekapasitet til å håndtere løpende garantisaker. I forbindelse med omorganiseringen ble samtlige ansattes 
instrukser og arbeidsavtaler oppdatert. 

GIEKs hovedtiltak for håndtering av risiko er:  

 utforming av organisasjonen, herunder kompetanse og kapasitet samt tydelig ansvars og arbeidsfordeling.  

 tydelige beslutningsveier og systemer 

 fysisk og IT relatert (logisk) sikring  

 dokumentasjon/dokumenthåndtering 

 rutiner og regelverk 

 vurderinger av et bredt sett med risikoer blir gjort som en integrert del av saksbehandlingen og 
beslutningsvurderingene 

 kredittmodeller og beslutningstøttemodeller 

GIEK arbeider fortløpende med å styrke risikostyringen i garantiprosessen, som kompetanse, rutiner, modellverktøy 
og datakvalitet. Arbeidet omfatter kredittvurdering ved etablering av nye garantier, men også oppfølging av 
kredittrisiko på den enkelte debitor og på porteføljenivå. I 2014 er kvaliteten ved beregninger av tapsavsetningene 
basert på prinsippene i Utlånsforskriften (FOR 2004-12-21 nr. 1740) økt. GIEK har prioritert arbeidet med å definere 
hva som skal inngå i risikorapporteringen til NFD. Videreutviklingen av analyseverktøyet Qlikview styrker analysen 
av GIEKs portefølje.  

Etter innføringen av saksbehandlingssystemet GLOBUS i 2013, har GIEK arbeidet i et prosjekt for å realisere 
gevinster. De fleste tiltakene ble i løpet av 2014 sluttført. Den videre oppfølgingen er overført til linjen. 

Internrevisjonen i GIEK har i 2014 fulgt den styregodkjente risikobaserte årsplanen for internrevisjonen. Revisjonene 
i 2014 hadde særlig fokus på etterlevelse. Det er avdekket noen områder der ytterligere forbedringer av prosesser 
og rutiner kan gjennomføres. I forbindelse med årsrevisjon for 2013 og interimsrevisjonen for 2014 kom 
Riksrevisjonen med nyttige anbefalinger. GIEK gjennomfører tiltak basert på anbefalinger fra revisjonen. 

Det vil gjennomføres et lederutviklingsprogram som vil involvere samtlige leder i GIEK de neste to årene. Som en 
følge av GIEKs omorganisering i slutten av 2014 ble det opprettet en ny seksjon i GIEK med spesielt ansvar for å 
arbeide med virksomhetsstyring og compliance. Dette vil styrke arbeidet med virksomhetsstyring, risikostyring, 
internkontroll og oppfølging.  

På denne bakgrunn vurderer styret at administrasjonens arbeid med å videreutvikle og styrke den interne kontrollen 
i GIEK i 2014 er tilfredsstillende. 
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V. Vurdering av 
framtidsutsikter 

Oljeprisen forventes å være vesentlig lavere i 2015 enn i 2014. Kronekursen vil neppe nå nivået fra midten av 2014. 
Selv om kronen styrket seg ved inngangen til 2015, kan en svekkelse av kronen ikke utelukkes. 

Presset på olje- og gassnæringen vil fortsette, med skarpere konkurranse om nye oppdrag og dermed lavere rater og 
inntjening for underleverandørene. Flere servicefartøy vil kunne gå i midlertidig opplag, og verftene vil kunne få 
redusert ordreinngang. Det må påregnes fusjoner, oppkjøp, konsolidering og finansiell restrukturering i 
underleverandørindustrien. Det vil øke risikoen i denne delen av GIEKs portefølje, som utgjør 86 prosent av det 
samlede garantiansvar. 

GIEK er forberedt på å måtte overvåke flere engasjementer og motta flere anmodninger om reforhandling av avtaler. 
GIEK vil trolig måtte håndtere flere mislighold sammen med kunder og andre kreditorer, nedjustere verdivurderinger 
og gjøre ytterligere avsetninger i denne delen av porteføljen i 2015. 

Problemsaker håndteres profesjonelt og langsiktig. På kort sikt vil dette kunne øke administrasjonskostnadene på 
allerede utstedte garantier, men på lengre sikt vil et grundig arbeid betale seg ved at GIEK får gjenvunnet mer av sine 
utbetalinger. Dette vil være lønnsomt for GIEK, Staten og indirekte for kundene. 

Underleverandører til offshore og olje- og gassindustrien vil fortsette å være en av Norges viktigste 
eksportnæringer, med store bidrag til verdiskaping, sysselsetting og teknologiutvikling. GIEKs samfunnsoppdrag 
tilsier at nye, solide søknader fra næringen skal kunne få garantier i 2015. Markedssituasjonen, og forsvarlig 
håndtering risikoen i GIEKs portefølje, tilsier at GIEK vil kunne stille høyere krav til nye prosjekter: høyere 
egenkapital og medvirkning av kommersielle banker eller andre kontraktsfestede krav (covenants) til kundenes drift 
og økonomiske disposisjoner. 

En svakere krone bidrar til at andre eksportnæringer kan få styrket sin konkurransekraft internasjonalt. Flere norske 
bedrifter vil måtte omstille seg og søke nye markeder, også i utlandet. GIEK og Eksportkreditt Norge vil aktivt 
markedsføre sitt nye forenklede finansieringsprodukt for slike næringer i alle landets fylker i 2015. Institusjonene har 
som ambisjon at eksisterende kunder skal oppleve en enklere, raskere og billigere søknadsprosess enn tidligere. Nye 
kunder fra fastlandsnæringer skal kunne utnytte dette og andre finansieringsprodukter fullt ut for å øke sin eksport 
framover. 

Fornybar energi er et satsingsområde for GIEK, og eksportørene retter seg i økende grad mot fremvoksende 
markeder med høy risiko. GIEK arbeider for å møte næringens behov for garantier på best mulig måte innenfor 
gjeldende mandat og rammer. 
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Skip og rigger finansiert i 2014
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GIEK ÅRSRAPPORT 2014

Komplett liste over enheter, rederier og fotokrediteringer finnes på side 96.
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VI. Årsregnskap  
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) leverer to regnskap. Administrasjonsregnskapet viser økonomien i 
GIEKs driftsorganisasjon. Garantiordningenes årsregnskap (fondsregnskapet) viser inntekter og kostnader i 
de ulike garantiordningene.  

Stortinget fastsetter en ramme for GIEKs administrasjonskostnader som bevilges over budsjettkapittel 2460, mens 
totalrammene for nye og gamle tilbud om garanti og garantiansvar i 2014 under garantiordningene gis i 
verbalvedtak. 

GIEKs administrasjon 

GIEKs medarbeidere er ansatt i GIEKs administrasjon, som forvalter og administrerer garantiordningene. 

Garantiordningene har ingen ansatte. Alle tjenester leveres fra GIEKs administrasjon og belastes den enkelte 
garantiordning etter en forhåndsdefinert fordelingsnøkkel. 

GIEKs administrasjonsutgifter nettobudsjetteres. Administrasjonsregnskapet føres etter kontantprinsippet og inngår i 
statsbudsjettet og statsregnskapet.  

Garantiordningene 

Fondsregnskapet omfatter alle garantiordningene under GIEK, som det blir redegjort for under kapittelet III. Årets 
aktiviteter og resultater. Garantiordningene regnskapsføres hver for seg, men omtales samlet.  

Garantiordningene føres etter prinsippene i regnskapsloven så langt det passer. Regnskapet følger som hovedregel 
periodiseringsprinsippet med unntak av noen resultatposter som er bokført etter kontantprinsippet. Ved beregning 
av individuelle og gruppevise avsetninger følger man prinsippene i utlånsforskriften (forskrift av 21.12.2004 nr. 
1740). Det er utarbeidet egne retningslinjer for avsetning for tap på garantier og erstatningsfordringer. Prinsippene 
for regnskapsføring fremgår av prinsippnoten i fondsregnskapet.  

 

 
 
  

Nærings- og fiskeridepartementet 

Resultatkrav Garantirammer 

GIEKs administrasjon Garantiordningene 

Kunde 

Premie/gebyr 

Inntekter 

Adm. utgifter 

Stortinget 

Vedtar statsbudsjettet 
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VI.1 Administrasjonsregnskapet 

VI.1.1 Leders kommentar 

GIEKs administrasjonsregnskap består av utgifter til lønn, husleie, konsulenter med videre. 
Administrasjonsregnskapet føres etter kontantprinsippet, og er selvfinansierende i den forstand at de ulike 
garantiordninger dekker utgiftene. Den årlige tildeling belaster således ikke statsregnskapet. 

I 2014 var forbruket på 147,5 millioner kroner. Budsjett for 2014 var på 154,6 millioner kroner. Totalbudsjett for 
2014 besto av ordinær bevilgning på 143,6 millioner, samt tilleggsbevilgning relatert til saksbehandlingssystemet 
Globus på 11,0 millioner.  

Ledelsen er tilfreds med at ressursbruken ble holdt innenfor budsjett og resulterte i et underforbruk på 7,1 millioner 
kroner. Regnskapet gir et dekkende bilde og er avlagt i henhold til krav fra NFD og bestemmelser om økonomistyring 
i staten med tilhørende rundskriv fra FIN. 

Riksrevisjonen er GIEKs eksterne revisor. 

Oslo, 5. mars 2015 

 

Wenche Nistad 
Administrerende direktør 
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VI.1.2 Oppstilling av bevilgningsrapportering og 
artskontorapportering med noter 

a) Prinsippnote årsregnskapet  

Årsregnskap for GIEKs administrasjon er utarbeidet og avlagt etter reglement for økonomistyring i staten, 
bestemmelser for økonomistyring i staten og Rundskriv R-115. GIEKs administrasjonsregnskap følger 
kontantprinsippet. 

b) Oppstilling av bevilgningsrapportering 

Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som GIEK har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de 
kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som GIEK har fullmakt til å disponere. 

        Samlet Regnskap Mer-/ 
Kapittel Post Beskrivelse Note tildeling 2014 mindre 

900   Nærings- og fiskeridepartementet        
  72 Tilskudd til BSV A,B 600 000 -600 000 0 

2460   Garantiinnstituttet for eksportkreditt         
  24 Driftsresultat:   0 0 0 
  24.1 Driftsinntekter, refusjon A,B -154 000 000 146 871 470 -7 128 530 
  24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning A,B 154 000 000 -146 871 470 7 128 530 

5460   Garantiinnstituttet for eksportkreditt         
  71 Tilbakeføring fra gammel alminnelig ordning (GAM) A,B 13 300 000 -13 300 000 0 
  72 Tilbakeføring fra gammel særordning for utviklingsland (SÆR)   0 0 0 
              
Kapitalkontoer           
60 193   Norges Bank KK /innbetalinger      157 192 708   
60 194   Norges Bank KK/utbetalinger     -149 783 169   
7   Endring i mellomværende med statskassen     -7 409 538   
    Sum rapportert     0   
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)         
Konto Tekst     2014 2013 Endring 
              
7000   Mellomværende med statskassen   -7 173 902 235 636 -7 409 538 

 

Note A Samlet tildeling 

Kapittel og post  Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling 
90 072 0 600 000 600 000 
246 024 0 154 000 000 154 000 000 
546 071 0 -13 300 000 -13 300 000 

Fondsregnskapet dekker utgiftene til administrasjonsregnskapet. Av den grunn er det ikke overført midler fra i fjor. 
GIEK fikk fullmakt til å disponere 143,6 millioner i tildelingsbrev av 16. januar 2015. 

Administrasjonsbudsjettet utvidet med 11,0 millioner i tillegg til tildelingsbrev av 27. juni 2014. 

Totalt 154,6 millioner kroner inkludert BSV. Siden GIEK er selvfinansierende er kun tildeling av BSV overført fra NFD 
tilsvarende 0,6 millioner kroner. Samtidig er 13,3 millioner kroner tilbakeført til statskassen fra garantiordninger 
under avvikling. 

Note B Brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år 

GIEK er selvfinansierende og overførbart beløp til neste år er således ikke aktuelt. 
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c) Oppstilling av artskontorapportering med noter 

 Note 2014 2013 
Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet     

Innbetalinger fra gebyrer  0 0 
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer 1 1 930 000 1 210 000 
Salgs- og leieinnbetalinger 1 145 541 470 121 946 184 
Andre innbetalinger  0 0 
Innbetaling av finansinntekter  0 0 

Sum innbetalinger   147 471 470 123 156 184 
Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet     

Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter 2 82 588 954 68 691 909 
Offentlige refusjoner vedrørende lønn  2 -1 945 458 -1 056 642 
Utbetalt til investeringer 3 15 884 010 14 143 116 
Utbetalt til kjøp av aksjer  0 0 
Andre utbetalinger til drift 4 50 943 964 41 377 801 
Utbetaling av finansutgifter   0 0 

Sum utbetalinger    147 471 470 123 156 184 
Netto rapporterte utgifter til drift og investeringer   0 0 
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten     

Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.  0 0 
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 5 0 0 
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten     

Utbetalinger av tilskudd og stønader  0 0 
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 6 0 0 
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler      

5700 Folketrygdens inntekter - arbeidsgiveravgift  0 0 
5309 Tilfeldige inntekter (gruppeliv m.m)  0 0 

Sum inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler    0 0 
Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet    0 0 

Oversikt over mellomværende med statskassen 
Eiendeler og gjeld  31.12.2014 31.12.2013 
Fordringer  377 827  7 082 427  
Skyldig skattetrekk  -3 650 868  -4 450 890  
Skyldige offentlige avgifter  -2 573 455  -2 377 745  
Annen gjeld  -1 327 407  -18 157  
Sum mellomværende med statskassen 7 -7 173 902 235 636 

 

Note 1 Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet 

  2014 2013 
Innbetalinger fra gebyrer 

 
  

Sum innbetalinger fra gebyrer  0 0 
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer  

 
  

BSV 600 000 750 000 
Eksportkreditt Norge 850 000 0 
Norfund 480 000 460 000 
Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer  1 930 000 1 210 000 
Salgs- og leieinnbetalinger 

 
  

Fra garantiordningene til GIEK 145 541 470 121 946 184 
Sum salgs- og leieinnbetalinger 145 541 470 121 946 184 
Andre innbetalinger 

 
  

Sum andre innbetalinger 0 0 
Innbetaling av finansinntekter 

 
  

Sum innbetaling av finansinntekter 0 0 
Sum inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet 147 471 470 123 156 184 

 
  

55



Note 2 Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter og innbetalinger av offentlige refusjoner 
vedrørende lønn 

  2014 2013 
Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter    
Lønninger 65 583 374 54 544 402 
Arbeidsgiveravgift 10 035 194 8 497 669 
Pensjonsutgifter 6 970 386 5 649 839 
Andre ytelser  0 0 
Sum utbetalinger til lønn og sosiale utgifter 82 588 954 68 691 909 
Offentlige refusjoner vedrørende lønn    
Sykepenger og andre refusjoner -1 945 458 -1 056 642 
Sum offentlige refusjoner vedrørende lønn -1 945 458 -1 056 642 
Antall årsverk: 80,9 74,4 

Note 3 Utbetalt til investeringer 

  2014 2013 
Immaterielle eiendeler og lignende 13 251 882 11 602 987 
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0  0 
Beredskapsanskaffelser 0 0 
Infrastruktureiendeler 0 0 
Nasjonaleiendom og kulturminner 0 0 
Maskiner og transportmidler 0 0 
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 2 632 128 2 540 129 
Andre utgiftsførte investeringer 0 0 
Sum utbetalt til investeringer 15 884 010 14 143 116 

Note 4 Andre utbetalinger til drift og utbetaling av finansutgifter 

  2014 2013 
Andre utbetalinger til drift     
Husleie 5 498 124 4 931 236 
Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 0 
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 0 0 
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler 897 526 895 025 
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 0 0 
Mindre utstyrsanskaffelser 0 0 
Leie av maskiner, inventar og lignende 2 179 013 3 712 004 
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne 20 792 676 14 484 924 
Reiser og diett 7 355 357 6 305 776 
Øvrige driftsutgifter 14 221 268 11 048 837 
Sum andre utbetalinger til drift 50 943 964 41 377 801 
Utbetaling av finansutgifter    
Renteutgifter 0 0 
Agiotap 0 0 
Andre finansutgifter 0 0 
Sum utbetaling av finansutgifter 0 0 

 

Note 5 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten  

Ikke aktuell for GIEK. 

Note 6 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 

Ikke aktuell for GIEK. 
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Note 7 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen 

Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen 

      31.12.2014 31.12.2014   

  
  

Spesifisering av bokført 
avregning med 

statskassen 

Spesifisering av 
rapportert 

mellomværende med 
statskassen 

Forskjell 

Finansielle anleggsmidler 
   

  
  Finansielle anleggsmidler 

  
0 

  Sum   0 0 0 
Omløpsmidler 

   
  

  Kundefordringer 0 0 0 
  Andre fordringer 377 827 377 827 0 
  Kasse og bank 7 173 902 7 173 902 0 
  Sum   7 551 729 7 551 729 0 
Langsiktige gjeld 

   
  

  Annen langsiktig gjeld 0 0 0 
  Sum   0 0 0 
Kortsiktig gjeld 

   
  

  Leverandørgjeld 0 0 0 
  Skyldig skattetrekk -3 650 868 -3 650 868 0 
  Skyldige offentlige avgifter -2 573 455 -2 573 455 0 
  Annen kortsiktig gjeld -1 327 407 -1 327 407 0 
  Sum   -7 551 729 -7 551 729 0 
Sum     0 0 0 

Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler 

Ikke aktuell for GIEK. 
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Tittel

Kjøperen av anlegget, som har 
kapasitet på 500 tonn, er Find-
Fresh i Portugal. AquaOptima 
står for design av anlegget, pro-
sessteknisk engineering, leve-
ranse av utstyret og kontroll av 
byggingen. Eksportkreditt Norge 
er långiver i transaksjonen.
Ifølge CEO Idar Schei, bruker 
Aqua Optima aktivt tilbudet om 
eksportfinansiering i sitt salgs-
arbeid.

Fornybar energi  
– garantiene  
bidrar til vekst

GIEK utstedte i 2014 en garanti på 7,1 millioner euro i forbindelse med eksport av et landbasert 
oppdrettsanlegg for ål fra AquaOptima i Trondheim.

Den nye forenklede søknaden med 90 prosent finansiert av GIEK og 
Eksportkreditt Norge, og 10 prosent dekket av eksportør, er et godt 

salgsargument for oss fremover.

CEO Idar Schei
AquaOptima

– Vi inkluderer alltid et avsnitt 
om eksportfinansiering i våre 
tilbud og i samtaler med kunder. 
Spesielt i Sørøst-Asia er det 
veldig attraktivt med den renten 
GIEK og Eksportkreditt Norge 
kan tilby, sier Schei.

Schei er også veldig positiv til 
det nye SMB-produktet Eksport-
kreditt Norge og GIEK lanserte i 
2014.

– Mange av våre kunder opp-
lever det som vanskelig og 
arbeidskrevende å få med seg 
lokale banker til å stille garanti. 
Oppdrett er en ny næring i man-
ge land, og bankene er ikke vant 
til å finansiere oppdrettsanlegg. 

Den nye forenklede søknaden 
med 90 prosent av kontrakten  
finansiert av GIEK og Eksport-
kreditt Norge, og 10 prosent 
dekket av eksportør, er et godt 
salgsargument for oss fremover, 
sier Schei.

Landbasert åloppdretts-
anlegg eksportert til 
Portugal
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VI.2 Garantiordningenes årsregnskap (fondsregnskapet) 

VI.2.1 Styrets årsberetning 

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet 
(NFD) og lokalisert i Dronning Mauds gate 15 i Oslo. GIEKs hovedformål er å fremme norsk eksport gjennom å 
utstede garantier på vegne av staten. GIEK garanterer primært ovenfor Eksportkreditt Norge AS og kommersielle 
banker. Garantiene kan stilles der det leveres norske varer eller tjenesteytelser til utlandet, eller der en 
eksporttransaksjon på annet vis fremmer norsk verdiskaping.  

VI.2.1.1 Oversikt over utviklingen 

I 2014 ble det utstedt 163 nye garantier7 på totalt 21,4 milliarder kroner. I første og andre tertial ble mange lån 
refinansiert i obligasjonsmarkedet, noe som førte til ekstraordinære innfrielser av garantier på 16,5 milliarder 
kroner. I tredje tertial var det lite førtidsinnfrielser, og økningen i porteføljens størrelse skyldes i stor grad svakere 
kronekurs. Totalt ble garantier for 18,3 milliarder kroner innfridd i 2014. 

I løpet av året bidro GIEK til eksportkontrakter til en verdi av 28,5 milliarder kroner. Tre enkeltgarantier ble utstedt 
på over 1 milliard kroner hver, mens 136 garantier ble utstedt med et ansvar under 200 millioner kroner. GIEK har i 
snitt garantert for 51 prosent av kontraktbeløpene. Åtte av de ti største nye garantiene er knyttet til olje- og 
gassvirksomhet.  

Bransjefordelingen i GIEKs garantiportefølje reflekterer den samlede norske eksporten av kapitalvarer, som er 
dominert av offshore olje- og gassindustri. Oljeselskapene kuttet i leting og produksjonsbudsjettene gjennom hele 
2014 på grunn av et høyt kostnadsnivå, en trend som forsterket seg med fallende oljepris. Usikkerheten for 
næringen økte i tredje tertial. GIEK forventer derfor færre søknader i forbindelse med nybygg innenfor olje og gass i 
2015.  

Styret vurderer at GIEKs eksponering i offshoreporteføljen er forsvarlig sikret med pant på tidspunktet for 
garantiutstedelse. Styret påpeker at det er stor usikkerhet i markedet og at tapssannsynligheten har økt det siste 
året. 

Styret har hatt særlig oppmerksomhet på antikorrupsjonsarbeid i 2014, herunder gjennomgang av GIEKs rutiner og 
praktisering av disse. GIEKs antikorrupsjonsarbeid er basert på norsk lov (straffeloven §§ 276 a – c) og OECDs 
«Recommendation on Bribery and Officialy Supported Export Credits» fra 2006. GIEK innhenter Eksportørerklæring 
og Korrupsjonserklæring fra kundene og gjør særskilte undersøkelse ved behov i enkeltsaker.  

Styret er opptatt av at GIEKs søknadsprosess er så effektiv som mulig for kundene. I mange saker er Eksportkreditt 
Norge AS den viktigste långiver samtidig som GIEK er den viktigste garantist. De to institusjonene lanserte derfor én 
felles søknad (istedenfor tidligere to) om lån og garanti for kontrakter under 100 millioner kroner, og denne blir 
markedsført spesielt mot små og mellomstore bedrifter. 

GIEKs organisasjon og portefølje har vokst i flere år. I 2014 har GIEK fortsatt utviklingen av rutiner og systemer for 
oppfølging av utstedte garantier og porteføljen som helhet. GIEK gjennomførte dessuten i 2014 et 
organisasjonsprosjekt og innførte en ny organisasjonsmodell 1. desember. Målet er en større kontaktflate mot 
eksisterende og nye kunder, samt dedikert støttekapasitet til å håndtere løpende garantisaker. Det er tatt høyde for 
en beredskap i forhold til økt mislighold i olje- og gassektoren gjennom den nye organiseringen. GIEK har nå tre 
garantiavdelinger i en matriseorganisasjon. 

7 GIEK har endret ordbruken fra tilsagn til tilbud om garanti, fra polise til garanti, samt byttet ut begrepet erstatningsutbetalinger 
med utbetaling under garantien. 
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VI.2.1.2 Utvikling i garantiansvar 

Garantier 

Utestående garantiansvar var ved årsslutt 89,3 milliarder kroner, mot 81,9 milliarder kroner ved utgangen av 2013. 
En viktig årsak til økningen er en sterkere dollarkurs. Kursen økte fra 6,08 ved årsslutt 2013 til 7,43 kroner per 
dollar ved årsslutt 2014. 70 prosent av porteføljen er garantert i amerikanske dollar. Porteføljen vokser i norske 
kroner når kronen svekkes, og binder dermed opp mer av garantirammene. Samtidig øker GIEKs inntekter ved 
høyere dollarkurs fordi inntektene fortløpende veksles til kroner.  

Av det samlede utestående ansvar på 89,3 milliarder kroner var 88,2 milliarder kroner innenfor alminnelig 
garantiordning, tilsvarende 99 prosent. 0,5 milliarder kroner var innenfor byggelånsordningen og 0,4 milliarder 
kroner innenfor u-landsordningen. De resterende 0,2 milliarder kroner var innenfor gamle ordninger som er under 
avvikling. 

Samlet garantiansvar inklusive forpliktende tilbud om garantier (bundet under rammen) var ved utgangen av året 
130 milliarder kroner. 

GIEK utstedte 163 nye garantier for 21,4 milliarder kroner i 2014 på søknader mottatt i 2014 og tidligere, mot 19,9 
milliarder kroner fordelt på 180 søknader i 20138. 97 prosent av garantiansvaret er långivergarantier. Det er utstedt 
garantier på alle ordninger unntatt kraftgarantiordningen.  

Søknader 

I 2014 mottok GIEK 205 søknader om garantier på til sammen 39,9 milliarder kroner, mot 41,7 milliarder kroner9 og 
213 søknader i 2013. Antall søknader var stigende i tredje tertial, mens kronebeløpet har gått ned sammenlignet 
med 2013. 

I 2014 er det kommet flere søknader som er aktuelle for u-landsordningen, hovedsakelig innen fornybar energi. Ny 
risiko for definerte importører i Ukraina ble fra 1. mai 2014 garantert under u-landsordningen. 

Inntekter 

Garantipremier og gebyrinntekter fra alle ordninger i 2014 var 1,5 milliarder kroner, på samme nivå som i 2013. 

VI.2.1.3 Finansiell risiko 

Markedsrisiko 

Garantiporteføljen inneholder en rekke offshorefartøyer og -installasjoner knyttet opp mot oljefelt med 
utvinningskostnader mellom 20 og 70 USD per fat. Mange av disse fartøyene er beskjeftiget på langsiktige 
kontrakter for anerkjente oljeselskaper, og vurderes derfor å ha relativt god gjeldsbetjeningsevne i dagens situasjon. 
Det er også en fordel i et mer presset marked at fartøy finansiert av GIEK er relativt nye og moderne. 

GIEKs eksponering mot offshore olje- og gassnæringen innebærer en betydelig eksponering og risiko mot selskaper 
med aktivitet i Nordsjøen, Latin-Amerika og Vest-Afrika. Brasil er det enkeltmarkedet hvor det har vært mest 
aktivitet dette tiåret. Det er derfor et sentralt marked for GIEKs kunder innen offshore- og spesielt 
dypvannsvirksomhet. Eksponeringen på Brasil utgjør 20 prosent av porteføljen. 

Det er fortsatt høy grad av kontraktsdekning i garantiporteføljen og et fåtall nye mislighold. Nedgangen i 
oljeselskapenes investeringer i 2015 vil redusere både muligheten for å få beskjeftigelse og prisen som kan oppnås 
for oppdragene. Dersom oljeprisen er vedvarende lav inn i 2016, vil markedssituasjonen kunne gi en nedgang i 
etterspørsel etter nye garantier. 

8 I årsrapporten 2013 ble det oppgitt nye garantier for 24,2 milliarder kroner fordelt på 182 garantier for 2013, se note 22 for 
forklaring på avviket.  
9 I årsrapporten 2013 ble det oppgitt søknader for til sammen 53 milliarder kroner i 2013, se note 22.  
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Kredittrisiko 

GIEK gjør grundige kreditt- og risikoanalyser ved alle transaksjoner før garantier utstedes. Det gjøres også egne 
analyser av utviklingen i relevante segmenter og markeder. GIEK vurderer tertialvis risikoen i porteføljens utsatte 
eksponeringer og for porteføljen samlet. I garantiens løpetid har GIEK tett dialog med kundene og samarbeidende 
banker. 

Tapsrisikoen i de enkelte eksponeringer beregnes på grunnlag av selskapenes kontantstrømmer sett i forhold til sine 
forpliktelser, sikkerhetsverdiene og kundenes evne til å betjene sin gjeld. GIEK har dermed et godt grunnlag for å 
vurdere den samlede risikoen i porteføljen. 

Det var relativt stort omfang av refinansieringer i obligasjonsmarkedet i første og spesielt andre tertial av 2014. 
Dette førte til betydelige førtidsinnfrielser av GIEKs garantier. Prisene for finansiering i obligasjonsmarkedet økte 
betydelig i siste tertial av 2014. Refinansiering blir vanskeligere for GIEKs kunder. Det forventes ikke 
førtidsinnfrielser som vil frigjøre garantikapasitet av betydning innenfor garantirammene i 2015.  

Likviditetsrisiko 

GIEK gir garantier på vegne av den norske stat. Det er etablert prosedyrer for å trekke på statens likviditet dersom 
tilgjengelig likviditet i den enkelte garantiordning ikke er tilstrekkelig. 

I tilfelle långivers engasjement blir misligholdt, kan GIEK tre inn i forpliktelsene og foreta utbetaling under garantien i 
henhold til opprinnelig nedbetalingsplan. Likviditetsbelastningen fordeles over garantiens løpetid. GIEK har i de fleste 
saker pantesikkerhet for garantiene og i en misligholdssituasjon vil en realisasjon av sikkerhetene kunne redusere 
likviditetsbehovet. 

Valutarisiko 

Alminnelig garantiordning utgjør 99 prosent av utestående ansvar og 70 prosent av dette er garantert i amerikanske 
dollar. Garantiordningens direkte valutaeksponering er en funksjon av verdivurderte fordringer, bankinnskudd og 
avsetningene som gjøres for garantiansvar.  

For å redusere valutarisiko for alminnelig garantiordning er det opprettet bankkontoer i dollar og euro. Bankkontoer 
sammenstilles mot eiendeler og avsetninger/gjeld. Valutabeholdningene balanseres ved større endringer i 
porteføljen, og det gjøres normalt i forbindelse med tertialavslutningene. Derfor vil garantiordningen være eksponert 
for valutasvingninger inntil endelig avsetninger er besluttet, som skjer normalt en måned etter tertialslutt. Dagens 
praksis er med på å redusere risikoen. Det er ikke etablert tilsvarende mekanismer for øvrige garantiordninger. 

VI.2.1.4 Risikoutsatte engasjement og tapsavsetninger 

GIEKs risiko, verdier og sikkerhetsstillelser er avhengige av den økonomiske situasjonen generelt og oljeprisen 
spesielt. Basert på det samlede finansielle risikobildet gjør GIEK vurderinger av individuelle og gruppevise 
avsetninger ved hvert tertial. Årets samlede avsetninger var 3,3 milliarder kroner, tilsvarende 3,7 prosent av 
porteføljen.  

Når GIEK skal beregne et forventet tap i porteføljen (gruppevise avsetninger), benyttes sikkerhetsverdier basert på 
en forsiktig vurdering av realsikkerhet og eventuelt markedsverdi av fartøy (objekt). Bransjespesifikke nedjusteringer 
av markedsverdiene tas også inn i beregningen. GIEK har en stor andel av porteføljen innenfor bransjer hvor 
usikkerheten tiltok mot slutten av 2014, og det har medført usikkerhet rundt markedsverdivurderingene. Denne 
usikkerheten er forsøkt hensyntatt gjennom de nevnte bransjespesifikke nedjusteringene av markedsverdiene.  

Det tas også hensyn til jurisdiksjon, gjennom at verdien av realsikkerhetenes nedjusteres dersom det er tvil om at 
sikkerhetene kan realiseres på en betryggende måte i det aktuelle landet. Rask endring i de makroøkonomiske 
rammevilkårene og svekkede fremtidsutsikter for en stor andel av GIEKs portefølje i 2014, har ført til økt risiko for at 
risikovurderinger (rating) av GIEKs eksponeringer ikke er tilstrekkelig oppdatert. Det er derfor foretatt en 
skjønnsmessig økning i den gruppevise tapsavsetningen på gruppen av eksponeringer, basert på en makrofaktor. 
Fastsetting av nevnte faktorer (nedjustering av sikkerhetsverdier som følge av bransje og jurisdiksjon, samt 
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makrofaktor) for beregning av gruppevise avsetninger er alltid forbundet med skjønn, og de foretatte beregninger er 
GIEKs beste estimat. 

GIEK gjør regelmessig individuelle tapsvurderinger av enkelte debitorer og garantier med økt sannsynlighet for 
mislighold. Hovedprinsippet er at sannsynligheten for mislighold, eksponering ved mislighold og forventede verdier 
fra realiserte aktiva i en avhendingssituasjon, sammen danner grunnlag for å beregne et potensielt tap.  

GIEK tar derimot ikke særskilt hensyn til konsentrasjonsrisiko for bransje eller land i de gruppevise avsetningene da 
dette ikke er et krav i Utlånsforskriften. Ordinære banker vurderer konsentrasjonsrisiko på bransje og land som en 
del av sine Pilar II-beregninger (egenkapitalbehovsvurdering i henhold til kapitalkravsforskriften), og disse 
vurderingene er adskilt fra regnskapsavleggelsen. 

GIEK foretar særskilte avsetninger som følge av stor eksponering mot enkeltkunder/selskapsgrupperinger. Dette 
gjøres for eksponeringer som ville ha oversteget bankregelverkets grenser for eksponering mot enkeltkunder.  

Engasjementene følges tett. GIEK tok høyere avsetninger i 2014 på reforsikringsansvaret overfor GIEK 
Kredittforsikring AS enn tidligere. Dette skyldtes urolighetene i Ukraina og det russiske importforbudet mot norsk 
fisk.  

GIEKs eksponering på Parisklubbfordringer utgjør 453 millioner kroner i 2014. En Parisklubbfordring er en avtale 
mellom en stat og dens kreditorer om tilbakebetaling av statens gjeld. Statlige kreditorer samordner seg i 
Parisklubben og reforhandler stat-til-stat-fordringer. Norges fordringer skriver seg hovedsakelig fra misligholdte 
statsgaranterte eksportkreditter fra GIEK. 

En arbeidsgruppe i regi av NFD, med GIEK og Finansdepartementet, har behandlet GIEKs regelverk for mislighold- og 
inndrivelsessaker. Som følge av dette er GIEKs regelverk gjort tydeligere og mer fullstendig.  

VI.2.1.5 Framtidsutsikter og utvikling etter balansetidspunktet 

GIEK utsteder garantier på vegne av staten. Derfor fastsettes de årlige drifts- og garantirammene av Stortinget og 
formidles til GIEK i et årlig tildelingsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet.  

GIEKs garantiordninger skal gå i balanse på lang sikt: det skal oppnås balanse mellom premieinntekter, gjenvinninger, 
finansinntekter og statlige tilskudd til tapsdekning på den ene siden, og administrasjonskostnader, finanskostnader 
og utbetalinger under garanti på den andre (jf. GIEKs vedtekter § 2.1).  

Reduksjonen av verdien av sikkerheter etter balansetidspunkt er tatt høyde for i de gruppevise avsetningene. Det er 
for øvrig ingen vesentlige endringer i fremtidsutsiktene etter balansetidspunktet. 

En konjunkturnedgang som rammer de dominerende sektorene i GIEKs portefølje, kan føre til at lånebetingelser 
brytes i enkelte saker. Erfaringsmessig vil noen lån bli gjenstand for restrukturering. For øvrig vil flere GIEK-
garanterte lån i en konjunkturnedgang kunne gå i mislighold og det vil kunne oppstå flere utbetalinger under 
garantiene. Dette vil kunne bli ressurskrevende for GIEK. GIEK har tilstrebet å ta høyde for fremtidige tap i de 
individuelle og gruppevise tapsavsetningene. 

Det forventes at GIEKs portefølje kommer under større press i året vi har foran oss og det er økt sannsynlighet for 
tap i porteføljen. GIEK tar høyde for dette ved økte tapsavsetninger og nedgraderinger i markedssyn på segmenter 
der eksponeringen er størst. Med de betydelige endringene i markedet, vil styret understreke usikkerheten knyttet til 
verdivurdering av sikkerhetene. Markedsnedgangen kan også komme til å påvirke vilkårene GIEK må sette for nye 
garantier. 

På bakgrunn av tapsavsetninger, nedskrivninger og utarbeidelsen av plan for krisehåndtering som gjøres i GIEK, er 
det styrets vurdering at de enkelte ordningene vil gå i balanse på lang sikt. Styret presiserer at det er normalt 
usikkerhet knyttet til vurderingen av fremtidige forhold. 
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VI.2.1.6 Nye produkter og tjenester 

GIEK innførte en ny långivergaranti i andre tertial som medfører forenklet dokumentasjon for kunden og lettere 
saksbehandling.  

Sammen med Eksportkreditt Norge AS lanserte GIEK i desember 2014 en felles finansiering for kontrakter under 100 
millioner kroner, som retter seg særlig mot små og mellomstore bedrifter (SMB). Initiativet innebærer én felles 
søknad istedenfor tidligere to, samt finansiering uten ekstern bankdeltagelse for kontrakter under 30 millioner 
kroner. I 2014 vil det satses på å synliggjøre forenklingen og SMB-produktet overfor relevante aktører, banker og 
samarbeidspartnere over hele landet.  

GIEK har ingen egen forsknings- og utviklingsaktivitet. 

VI.2.1.7 GIEKs samfunnsnytte 

GIEKs samfunnsoppdrag er hovedsakelig å fremme norsk eksport og norske investeringer i utlandet gjennom å 
utstede garantier. GIEK gjør det enklere for eksportørene å oppnå god finansiering for sine kontraktpartnere og sikre 
viktige eksportkontrakter. 

En analyse10 gjennomført i 2014 fant at GIEK gjennomfører sitt samfunnsoppdrag i tråd med de føringer som er gitt 
av Regjeringen. GIEKs garantier var en avgjørende forutsetning for norske eksportkontrakter og var i 2012 verdt 
22,5 milliarder kroner og 11 000 norske arbeidsplasser over hele landet (forsiktig estimat). Uten GIEKs garantier ville 
Norge i følge rapporten vært et mindre attraktivt land å lokalisere eksportrettet virksomhet i. 

VI.2.1.8 Arbeidsmiljø 

Garantiordningene har ingen ansatte. Alle tjenester leveres fra GIEKs administrasjon og belastes gjennom honorar 
for administrasjonskostnader.  

Administrasjonen hadde 67,8 årsverk ved utgangen av 2012, 74,4 årsverk ved utgangen av 2013 og 80,9 årsverk 
per 31. desember 2014. Tallene inkluderer ikke ansatte i permisjon.  

Kjønnsfordelingen er 48 prosent kvinner og 52 prosent menn. Ledergruppen har fem kvinner og to menn. Ved 
utgangen av året var det 14 ansatte med innvandrerbakgrunn, noe som tilsvarer 17 prosent av alle ansatte. 
Gjennomsnittsalderen blant alle ansatte var 46 år, 45 år blant kvinner og 47 år blant menn. Fem prosent var 30 år 
eller yngre, og ti prosent var 60 år eller eldre. Lønnsfastsettelsen er kjønnsnøytral.  

GIEKs administrasjon har verneombud, AMU-utvalg, tillitsvalgte, bedriftslege og personalsjef som kanaler for å 
ivareta HMS. I etiske retningslinjer er det forslag og rutiner for hvordan ansatte kan håndtere kritikkverdige forhold. 
Det er utarbeidet HMS-system med rutine for hvordan forebygge og håndtere eventuelle tilfeller av mobbing. Det 
har ikke vært vurdert som nødvendig å iverksette tiltak knyttet til likestilling eller kjønnsdiskriminering.  

GIEKs administrasjon er IA-bedrift og utarbeidet i 2014 en revidert handlingsplan for tidsrommet 2014–2018.  

Sykefraværet er stabilt lavt. Sykefraværet var i 2014 på 4,4 prosent, som er en liten økning i forhold til foregående 
år. Åtte personer (10,4 prosent) sluttet i 2014, hvorav én etter endt engasjementsperiode.  

Det er i 2014 ikke rapportert om noe jobbrelaterte skader eller ulykker. 

Det er i 2014 gjennomført en omorganisering etter en periode hvor administrasjonen har hatt sterk vekst og 
utvikling. 

Det ble i 2013 gjennomført en undersøkelse av medarbeidertilfredshet med gjennomgående gode resultater. Vi har 
som mål å gjennomføre en liknende undersøkelse hvert andre år, og tar sikte på å gjennomføre en ny undersøkelse i 
slutten av 2015 eller i 2016. Administrasjonen har en bedriftshelsetjeneste og alle ansatte får hvert år tilbud om en 
helsesjekk. Arbeidsmiljøet er fortsatt vurdert som godt. 

10 Menon-publikasjon nr. 12/2014: Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? Av Sveinung Fjose, Magnus 
Gulbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye. Rapporten ble bestilt av GIEK. 
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GIEKs administrasjon er en lærlingbedrift og har tilsatt én lærling som har oppgaver innen IT-drift. I løpet av 2015 
planlegger vi å utvide med ytterligere én lærling.  

VI.2.1.9 Samfunnsansvar og ytre miljø  

GIEK har en egen policy og prosedyrer som påser at hensyn til sosiale forhold og miljø ivaretas i de prosjekter GIEK 
deltar. Disse bygger på OECDs retningslinjer på miljø og sosiale forhold, men går i noen tilfeller lenger. GIEK har tre 
fageksperter på miljø og menneskerettigheter, og er rådgiver for Eksportkreditt Norge AS på miljø og sosiale 
forhold. 

Et flertall av søknadene som blir behandlet i GIEK, har ikke spesielle miljø- eller sosiale utfordringer. Der slik risiko 
har vært til stede, har det blitt jobbet systematisk med å begrense og unngå eventuell negativ innvirkning på miljø og 
menneskerettigheter. Alle saker som vurderes å inneholde høy miljø- og sosial risiko, må dokumenteres å overholde 
internasjonale standarder. Dette arbeidet gjøres i tett dialog med respektive kunder.  

I 2014 har GIEK gjennomført CSR-vurderinger av verft i henhold til OECD-regelverket. Arbeidsforholdene ved 
utenlandske verft ble vurdert spesielt. Vurderingene ble gjennomført både av tredjepart og av GIEK selv. Det legges 
vekt på god dialog med kundene og andre involverte parter.  

GIEK deltar aktivt i internasjonale fora om miljø og sosiale spørsmål. Dette gjelder ikke minst OECD, hvor de ulike 
garantiinstituttene deltar i utviklingen av felles retningslinjer som skal sikre overholdelse av standarder for miljø og 
akseptable arbeidsforhold.  

GIEKs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Papiravfall kildesorteres, og GIEKs ansatte tar i stor 
grad kollektivtransport til og fra kontoret. Ansattes jobbreiser med fly registreres i statens system for kjøp av 
klimakvoter for alle reiser som foretas. 

VI.2.1.10 Resultat for garantiordningene 

Sum alle garantiordninger viser et overskudd på 734 millioner kroner mot 1 493 millioner kroner året før. Inntektene 
er stabile. Tapsavsetninger er økt med 861 millioner kroner inkludert valutaeffekt, se note 5. Basert på beskrivelse 
av risikovurdering i punkt VI.2.1.4 mener styret å ha hensyntatt den usikre makroøkonomiske situasjonen i 
tapsavsetningene ved årsslutt. Ut i fra en overordnet vurdering av den totale usikkerheten mener styret at det 
fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av garantiordningenes resultat ved årsslutt.  

Styret mener at likviditetssituasjonen på balansedagen er akseptabel. GIEK gir garantier på vegne av den norske stat. 
Det er etablert prosedyrer for å trekke på statens likviditet dersom tilgjengelig likviditet i den enkelte garantiordning 
ikke er tilstrekkelig. 

Staten er selvassurandør og hefter med hele sin balanse. Stortinget vedtar rammer for garantiordningene og videre 
drift av GIEK. Nærings- og fiskeridepartementet formidlet rammer for 2014 til GIEK i tildelingsbrev av 16. januar 
2014.  

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet, og er formidlet i tildelingsbrevet for 2015 av 23. 
desember 2014. Styret kjenner ikke til vesentlige forhold i regnskapsåret eller etter regnskapsårets slutt som har 
betydning for denne forutsetningen eller for årsregnskapet for øvrig.  

VI.2.1.11 Administrasjonskostnader 

Styret er tilfreds med at administrasjonen har god kontroll på kostnadene og leverer et regnskap innenfor budsjett. 
GIEKs administrasjonskostnader i 2014 var 147,5 millioner kroner, mot 154,6 millioner kroner i budsjettet og 
24 millioner kroner høyere enn i 2013. GIEK godkjente det nye saksbehandlingssystemet Globus 19. november 
2014. Utviklingskontrakten med leverandøren er lukket og garantiperioden løper i ett år etter denne dato. 
Vedlikehold gjennomføres nå på vedlikeholdskontrakt. Anskaffelsen og implementeringen av Globus er så langt 
gjennomført innenfor budsjett. 
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Administrasjonskostnadene på 147,5 millioner kroner utgjør ni prosent av samlede inntekter fra alle 
garantiordninger, i alt 1,6 milliarder kroner. 

VI.2.1.12 GIEK Kredittforsikring AS 

GIEK forvaltet statens eierskap i GIEK Kredittforsikring AS (GK) til og med 31.12.2014. Tall for regnskapsåret 2014 
blir ikke klart før GIEKs årsrapport avlegges. GIEK har hittil i år hatt utbetalinger under garanti i forbindelse med 
reforsikring av GK på i alt 61 millioner kroner.  

Stortinget vedtok i 2014 at aksjeposten i GK skal overføres til NFD med effekt fra 1. januar 2015. Aksjene har 
tidligere vært oppført til 35 millioner kroner, tilsvarende egenkapitalen i GK ved oppstart. Ved ervervelsen av 
aksjene ble det ikke betalt noe fra alminnelig garantiordning og balanseføringen ble ført som egenkapitaltilskudd fra 
NFD i 2001. Aksjene ble tilbakeført til NFD uten vederlag og av den grunn er aksjene nedskrevet med 35 millioner 
kroner til 0 kroner i 2014. 

GIEK vil fortsatt reforsikre deler av non-marketable porteføljen til GK. 

 
 

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift av virksomheten. 

 

Styret takker organisasjonen for engasjement og godt arbeid i året som gikk. 

 

Oslo, 5. mars 2015 

   

Karin Bing Orgland 
(styreleder) 

Torfinn Kildal 
(nestleder) 

Arve Bakke 

 

  

John G. Bernander Elisabeth Gisvold Maria Borch Helsengreen 

 
 

 

Marit E. Kirkhusmo Vibeke Stray Wenche Nistad 
(administrerende direktør) 
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VI.2.2 Oppstilling av bevilgningsrapportering med noter 

Departement: Nærings- og fiskeridepartementet 
      

Hovedgruppe: 81 Kontolån fra ordinære fond 
      

Undergruppe: 
81.09.05 Fond som forvaltes av  
Garantinstituttet for Eksportkreditt   

 Spesifisert inngående balanse 
     Beløp: Kommentar:   

Alminnelig garantiordning -4 488 160 286,89     
Gammel alminnelig ordning -43 385 294,33     
Gamle særordninger -4 418 779,08     
SUS/Baltikum (1994-1998) -37 289,15     
SUS/Baltikum (fra 1999) -31 622 107,98     
U-landsordningen -62 551 712,40     
Byggelånsordningen -60 220 646,70     
Grunnfond U-landsordningen -450 000 000,00     
Kraftgarantiordningen -4 183 609,61     
Sum inngående balanse -5 144 579 726,14     

    Endringer i perioden undergruppe 
     Beløp: Ført på kapittel og post: Hjemmel: 

Endringer ført i bevilgningsregnskapet:       
Gammel alminnelig ordning 13 300 000,00 Kap. 5460, post 71   
Gamle særordninger 0,00 Kap. 5460, post 72   
Endringer ikke ført i bevilgningsregnskapet:       
Alminnelig garantiordning -71 265 552,28   Renter på fondet i 2014 
Alminnelig garantiordning -1 546 331 300,71   Øvrige netto endringer i løpet av 2014 
Gammel alminnelig ordning -474 399,62   Renter på fondet i 2014 
Gammel alminnelig ordning -7 642 332,05   Øvrige netto endringer i løpet av 2014 
Gamle særordninger -98 965,54   Renter på fondet i 2014 
Gamle særordninger -7 382 314,66   Øvrige netto endringer i løpet av 2014 
SUS/Baltikum (1994-1998) 0,00   Renter på fondet i 2014 
SUS/Baltikum (1994-1998) 37 289,15   Øvrige netto endringer i løpet av 2014 
SUS/Baltikum (fra 1999) -410 957,45   Renter på fondet i 2014 
SUS/Baltikum (fra 1999) 0,00   Øvrige netto endringer i løpet av 2014 
U-landsordningen -841 701,01   Renter på fondet i 2014 
U-landsordningen -4 669 431,98   Øvrige netto endringer i løpet av 2014 
Byggelånsgarantiordningen -927 656,41   Renter på fondet i 2014 
Byggelånsgarantiordningen -26 709 108,01   Øvrige netto endringer i løpet av 2014 
Kraftgarantiordningen -53 209,35   Renter på fondet i 2014 
Kraftgarantiordningen 1 540 149,77   Øvrige netto endringer i løpet av 2014 
Sum endringer i perioden -1 651 929 490,15 
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Spesifisert utgående balanse i perioden undergruppe 

    Beløp: 
  Alminnelig garantiordning -6 105 757 139,88 
  Gammel alminnelig ordning -38 202 026,00 
  Gamle særordninger -11 900 059,28 
  SUS/Baltikum (1994-1998) 0,00   

 SUS/Baltikum (fra 1999) -32 033 065,43 
  U-landsordningen -68 062 845,39 
  Byggelånsgarantiordningen -87 857 411,12 
  Kraftgarantiordningen -2 696 669,19 
  Sum utgående balanse i perioden -6 346 509 216,29 
  

    Undergruppe: 81.09.09 Grunnfond ULA 
  U-landsordning Grunnfond -450 000 000,00 
  Sum utgående balanse i perioden -450 000 000,00 
  

    Sum utgående balanse i hovedgruppe -6 796 509 216,29 
  

Prinsippnote  

Årsrapportering av bevilgningsrapportering er basert på opplysninger i kontoutskrift fra Norges Bank. Årlig tildelingsbrev redegjør for overføring av overskuddslikviditet. 

GIEK har ingen vesentlige forhold relatert til bevilgningsrapportering fond som bør omtales. 
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VI.2.3 Oppstilling av fondsregnskap med noter (garantiordningenes regnskap) 

Beløp i 1000   
Alminnelig ordning U-landsordningen Byggelånsordningen Kraftordningen 

Under avvikling 
 (note 21) Sum alle ordninger 

Note 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Garantipremier 3,19 1 216 864 1 185 365 23 747 9 734 13 227 11 237 0 0 13 959 3 182 1 267 797 1 209 518 

Gebyrinntekter 3 238 169 303 846 337 0 10 212 10 079 0 0 0 0 248 719 313 925 

Netto verdivurdering valuta 8 16 972 155 970 590 403 0 -2 0 0 20 347 5 784 37 909 162 155 

Netto renteinntekter 9 71 380 37 981 842 877 928 753 53 60 984 1 164 74 187 40 835 

Utbytte 18 0 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 984 

Andre inntekter   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUM INNTEKTER   1 543 386 1 684 145 25 516 11 014 24 368 22 068 53 60 35 290 10 130 1 628 612 1 727 417 

Administrasjonskostnader 10 138 515 119 875 380 323 6 066 1 305 419 183 162 260 145 541 121 946 

Andre driftskostnader 11,19 6 006 7 560 426 0 0 0 0 0 0 0 6 432 7 560 

SUM DRIFTSKOSTNADER   144 522 127 435 805 323 6 066 1 305 419 183 162 260 151 974 129 506 

RESULTAT FØR AVSETNINGER OG NEDSKRIVNING FOND   1 398 864 1 556 711 24 711 10 691 18 301 20 763 -366 -123 35 128 9 869 1 476 638 1 597 911 

Netto endring individuelle avsetninger garantiansvar 5 278 609 101 163 43 000 0 -44 102 80 000 0 0 26 476 0 303 983 181 163 

Netto endring gruppevise avsetninger garantiansvar 5 161 798 37 920 32 379 -2 178 29 064 -2 145 0 0 -5 023 -1 392 218 218 32 204 

Netto endring erstatningsfordring 6 171 027 -2 875 608 -1 711 0 121 0 0 2 835 -29 662 174 469 -34 128 

Netto endring nedskrivning moratorieavtaler 7 -2 005 -7 314 -982 120 0 0 0 0 198 -82 010 -2 789 -89 204 

NETTO ENDRING AVSETNINGER OG NEDSKRIVNING FOND   609 429 128 894 75 005 -3 770 -15 038 77 976 0 0 24 485 -113 064 693 881 90 035 

Finanskostnader    35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 0 

RESULTAT FØR OVERFØRING TIL/FRA STATEN 12 754 435 1 427 817 -50 294 14 461 33 339 -57 213 -366 -123 10 643 122 934 747 757 1 507 875 

Offentlig tilskudd/overførsel til staten 12,13,19 0 -984 0 0 0 0 0 0 -13 337 -14 136 -13 337 -15 120 

PERIODENS RESULTAT   754 435 1 426 833 -50 294 14 461 33 339 -57 213 -366 -123 -2 694 108 798 734 420 1 492 756 

Disponering                           

overført til/fra opparbeidet kapital   754 435 1 426 833 -50 294 14 461 33 339 -57 213 -366 -123 -2 694 108 798 734 420 1 492 756 
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Beløp i 1000   
Alminnelig ordning U-landsordningen Byggelånsordningen Kraftordningen 

Under avvikling  
(note 21) Sum alle ordninger 

Note 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13 

BANKINNSKUDD                           

Bankinnskudd i norske kroner   6 096 408 4 475 487 518 063 512 552 87 851 60 221 2 697 4 184 82 135 79 463 6 787 153 5 131 906 

Bankinnskudd i utenlandsk valuta   1 694 161 2 007 380 0 0 0 0 0 0 0 0 1 694 161 2 007 380 

SUM BANKINNSKUDD 9 7 790 568 6 482 867 518 063 512 552 87 851 60 221 2 697 4 184 82 135 79 463 8 481 313 7 139 286 

FORDRINGER                           

Fordringer ifm utbetaling under garantien 6,19 356 156 189 092 4 235 3 627 0 0 0 0 259 589 251 521 619 980 444 240 

Individuelle nedskrivninger på fordringer 6 -236 371 -132 564 -2 421 -1 814 0 0 0 0 -226 182 -222 148 -464 975 -356 526 

Fordringer moratorieavtaler 7,14 142 430 125 008 37 808 31 967 0 0 0 0 272 625 267 745 452 863 424 720 

Nedskrivning på moratoriefordringer 7 -20 941 -18 169 -7 562 -6 393 0 0 0 0 -149 958 -144 901 -178 461 -169 463 

Andre fordringer 17,19 229 152 187 145 629 800 299 3 562 0 -1 540 0 1 042 230 080 191 008 

SUM FORDRINGER   470 426 350 511 32 689 28 187 299 3 562 0 -1 540 156 074 153 260 659 488 533 979 

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER                           

Aksjer 18 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 

SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER   0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 

SUM EIENDLER   8 260 994 6 868 378 550 752 540 739 88 150 63 782 2 697 2 643 238 209 232 723 9 140 802 7 708 266 

 
  

69



Beløp i 1000   
Alminnelig ordning U-landsordningen Byggelånsordningen Kraftordningen 

Under avvikling  
(note 21) Sum alle ordninger 

Note 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13 

GJELD                           

Gjeldsplan, rest til avregning 14 0 0 0 0 0 0 0 0 833 764 833 764 833 764 833 764 

Gjeld til NFD 15,19 86 86 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 10 086 10 086 

Annen gjeld 16,19 -8 584 6 904 702 323 7 372 1 305 602 183 1 022 860 1 113 9 575 

SUM GJELD    -8 498 6 990 702 323 7 372 1 305 10 602 10 183 834 786 834 625 844 964 853 426 

AVSETNINGER                           

Individuelle avsetninger på garantiansvar 5 774 902 442 605 43 000 0 35 898 80 000 0 0 26 476 0 880 276 522 605 

Gruppevise avsetninger på garantiansvar 5 2 334 338 1 892 779 54 574 17 286 35 031 5 967 0 0 706 5 204 2 424 649 1 921 236 

Avsetning forskuddsbetalte premier   529 604 649 791 36 764 57 124 0 0 0 0 12 428 26 387 578 795 733 301 

SUM AVSETNINGER   3 638 843 2 985 175 134 338 74 409 70 930 85 967 0 0 39 610 31 591 3 883 720 3 177 143 

KAPITAL                           

Opparbeidet kapital   4 630 648 3 876 213 -34 288 16 006 9 849 -23 490 -7 905 -7 539 -636 186 -633 492 3 962 117 3 227 697 

Innskutt grunnfond U-landsordningen 19 0 0 450 000 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 450 000 

SUM KAPITAL 12 4 630 648 3 876 213 415 712 466 006 9 849 -23 490 -7 905 -7 539 -636 186 -633 492 4 412 117 3 677 697 

SUM GJELD OG KAPITAL   8 260 994 6 868 378 550 752 540 739 88 150 63 782 2 697 2 643 238 209 232 723 9 140 802 7 708 266 
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Oslo, 5. mars 2015 

 

   

Karin Bing Orgland 
(styreleder) 

Torfinn Kildal 
(nestleder) 

Arve Bakke 

   

 

  

John G. Bernander Elisabeth Gisvold Maria Borch Helsengreen 

   

 
 

 

Marit E. Kirkhusmo Vibeke Stray Wenche Nistad 
(administrerende direktør) 
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GIEK ÅRSRAPPORT 2014

Tittel

Fornybar energi  
– garantiene  
bidrar til vekst

GIEK garanterte for tre skip 
fra boreselskapet Seadrill i 
2014: West Jupiter, West Nep-
tune og West Saturn. Garan-
tien som er stilt fra GIEK for 
de tre skipene er på USD 400 
millioner. 

GIEK har vært og vil være meget viktig for oss og andre norske leve-
randører. Deres tjenester gir oss, verft og sluttkunder sikkerheten 

som er nødvendig for at prosjektene skal materialisere seg. 

Adm. Dir Geir Håøy
Kongsberg Maritime

Norsk eksport utgjør rundt 40 
prosent av utstyret på skipe-
ne, som ble bygget på Sam-
sung-verftet i Sør-Korea. Norske 
leverandører står for de mest 
høyteknologiske avanserte 
leveransene. National Oilwell 
Varcos norske datterselskap har 
levert borepakkene til skipene, 
mens Kongsberg Gruppen har 
levert systemer for dynamisk 

posisjonering, navigasjon og 
automasjon i tillegg til akustisk 
posisjoneringssystem, sikker-
hetssystem, monitorerings- og 
kontrollsystem.

Norsk utstyrspakke 
til Seadrills boreskip
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Noter til regnskapet 

 Regnskapsprinsipper 1)

GIEK er en forvaltningsbedrift under NFD med formål å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet. Dette skal oppnås gjennom å utstede garantier på vegne av den norske 
stat. GIEK fører separate regnskap for de enkelte garantiordningene, heretter kalt fondsregnskapet. Fondsregnskapet er ikke en del av statsregnskapet. Fondsregnskapet vedtas av 
styret i garantiordningene. 

Årsregnskapet for Alminnelig garantiordning, U-landsordningen, Byggelånsordningen, Kraftordningen og garantiordninger under avvikling består av resultatregnskap, balanse og 
noter til regnskapet. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med prinsippene i regnskapsloven så langt det passer. Regnskapsoppstillingen har tatt utgangspunkt i regnskapsforskrift for 
årsregnskap m.m. for banker (forskrift av 16.12.1998 nr. 1240) og er tilpasset garantiordningenes virksomhet. Regnskapene for garantiordninger under avvikling presenteres 
samlet, og hovedtall per ordning er gjengitt i note 21. Dette gjelder Gammel alminnelig ordning, Gamle særordninger, SUS-Baltikum 1994–1998 og SUS-Baltikum 1999–2002. SUS-
Baltikum 1994–1998 er avviklet og overskuddslikviditet er tilbakeført til NFD i 2014. Det er ikke utarbeidet kontantstrømsanalyse. 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner (TNOK) med mindre annet fremkommer av noteopplysningene.  

I flere noter er det hensiktsmessig å benytte forkortelser for garantiordninger. Følgende forkortelser benyttes for de åtte garantiordninger som GIEK administrerer: 

Alminnelig garantiordning AGO 
U-landsordningen ULA 
Byggelånsordningen BYG 
Kraftordningen KRA 
Gammel alminnelig ordning GAM 
Gamle særordninger SÆR 
SUS-Baltikum 1994-1998 SUS 
SUS-Baltikum 1999-2002 SUB 

I henhold til GIEKs vedtekter føres fondsregnskapet etter prinsippene i regnskapsloven så langt det passer. Regnskapet følger som hovedregel periodiseringsprinsippet med unntak 
av følgende resultatposter som er bokført etter kontantprinsippet: gebyrinntekter, inntekter fra gjenvinning og inntekter fra moratorieavtaler (moratorieavtaler se forklaring lenger 
ned i denne noten), utbytte fra GIEK Kredittforsikring AS, administrasjonskostnader og overføringer til/fra staten. Ved beregning av individuelle og gruppevise avsetninger følger 
man prinsippene i utlånsforskriften (forskrift av 21.12.2004 nr. 1740). Det er utarbeidet egne retningslinjer for avsetning for tap på garantier og erstatningsfordringer. Nedenfor er 
det redegjort for den regnskapsmessige behandlingen av de enkelte postene.  

Inntekter 

Garantipremie 

GIEK opparbeider inntekter primært gjennom premier på løpende garantier. Det er to hovedtyper av garantipremie; pro anno og forskuddsbetaling («up-front»). For begge 
premietypene starter som hovedregel inntektsføring av premien når det underliggende lånet utbetales. Pro anno-premien forfaller etterskuddsvis med renter og avdrag i det 
underliggende lånet. Pro anno-inntekter som gjelder flere regnskapsperioder, periodiseres i henhold til resterende garantiansvar, slik at det blir forholdsmessig mest inntekt når 
garantien er ny og med høyest ansvar. Up front-premien periodiseres lineært over garantiens løpetid. 
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Gebyrinntekter 

Gebyrinntekter inntektsføres på det tidspunktet de innbetales. «Arrangement fee» og andre tilsvarende saksbehandlingsgebyr forfaller til betaling ved utbetaling av det 
underliggende lånet. Etter opptjeningsprinsippet i regnskapsloven skal et eventuelt overskuddselement (gebyrinntekt minus andel saksbehandlingskostnad) periodiseres over 
garantiens løpetid. En periodisering av overskuddselementet av disse gebyrene vil ikke øke informasjonsverdien i regnskapet og av den grunn følger GIEK kontantprinsippet. 

Øvrige inntekter 

Gjenvinning og inntekter fra moratorieavtaler inntektsføres ved innbetaling. Da dette er usikre inntekter, er inntektsføring ved innbetaling i tråd med forsiktighetsprinsippet i 
regnskapsloven.  

Renteinntekter og rentekostnader knyttet til bankinnskudd og låneopptak (her trekkfullmakt benyttet for Byggelånsordningen) resultatføres når de er opptjent eller påløpt. 

Andre inntekter inntektsføres når de er opptjent. 

Driftskostnader  

Administrasjonsregnskapet føres etter kontantprinsippet og inngår i statsbudsjettet og statsregnskapet. Administrasjonsutgifter dekkes inn av premieinntekter fra 
garantiordningene. Administrasjonskostnaden viderebelastes den enkelte garantiordning etter en forhåndsdefinert fordelingsnøkkel.  

Andre driftskostnader kostnadsføres når de påløper.  

Avsetninger på garantiansvar 

GIEK deler inn avsetninger på garantiansvar i to kategorier; individuelle og gruppevise avsetninger. Individuelle avsetninger reflekterer beste estimat på hva GIEK vil kunne tape på 
spesifiserte enkeltengasjement, basert på kunnskap på balansetidspunktet. Gruppevise avsetninger reflekterer kjente markedsmessige eller andre forhold som vil kunne påføre GIEK 
tap, men som ennå ikke er identifisert på enkeltengasjement. GIEK følger prinsippene i utlånsforskriften for beregning av individuelle og gruppevise avsetninger og har utarbeidet 
egne retningslinjer for avsetning for tap på garantier. 

Kriteriet for beregning av tap på individuelle garantier er at det foreligger objektive bevis for at en garanti har verdifall. Objektive bevis på at en garanti har verdifall inkluderer 
observerbare data GIEK har kjennskap til som for eksempel vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller innvilget utsettelse av betaling. 

Avsetninger på grupper av garantier foretas dersom det foreligger objektive bevis for verdifall i grupper av garantier med like risikokarakteristika. Ved vurdering av avsetning på 
grupper av garantier, inndeles garantier i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor finansinstitusjonene 
GIEK har garantert for. 

Modellen for gruppevise avsetninger tar utgangspunkt i vurdering av porteføljen, hovedsakelig ved bruk av eksponering på balansetidspunkt, sannsynlighet for mislighold, og 
forventet verdi av eventuell sikkerhet ved realisasjon. Det kan oppstå endringer i makroøkonomiske forhold på balansetidspunktet, som ikke fullt ut reflekteres i de underliggende 
beregninger av porteføljen. Dersom det skjer brå endringer i makroforholdene, skal disse forholdene søkes reflektert i avsetningsnivået gjennom en makrofaktor. Makrofaktoren 
fastsettes basert på vurdering av markedet, og kan være markeds-, bransje- eller landspesifikk. 

I GIEKs garantiportefølje er det totalt sett flere store engasjementer (definert som engasjement over 25 % av garantiordningens bankbeholdning). Bankene har i henhold til 
regelverk for store engasjementer ikke anledning til å være eksponert for enkelteksponeringer som overstiger 25 % av ansvarlig kapital. Ved beregning av de gruppevise 
avsetningene i GIEK er det derfor foretatt en særskilt avsetning for eksponering mot store engasjementer. 
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Det er ikke foretatt avsetninger knyttet til konsentrasjonsrisko for land og bransje i de gruppevise avsetningene da dette ikke er et krav i Utlånsforskriften. Ordinære banker 
vurderer konsentrasjonsrisiko på bransje og land som en del av sine Pilar II-beregninger (egenkapitalbehovsvurdering i henhold til kapitalkravsforskriften), og disse vurderingene er 
adskilt fra regnskapsavleggelsen. 

Erstatningutbetalinger under garantien og nedskrivninger på fordringer 

Ved utbetaling under garantien trer GIEK inn i garantimottakers fordring på debitor. Fordringen balanseføres ved utbetaling under garantien. 

Netto fordringer i balansen representerer de gjenvinnbare verdier som GIEK har vurdert disse fordringer til. Det gjøres nedskrivning for den del av fordringen som antas ikke lar seg 
gjenvinne på regnskapsavslutningstidspunktet.  

Fordring moratorieavtaler 

Moratorieavtaler er gjeldsnedbetalingsavtaler på bakgrunn av internasjonalt kreditorsamarbeid i Parisklubben. Fordringene har oppstått som følge av utbetalinger under garantien 
grunnet politisk risiko. Netto verdiendring på hovedstol resultatføres i sin helhet idet avtalen inngås, med unntak av fremtidige forfall som resultatføres når GIEK overtar fordringen 
ved utbetalingstidspunkt. For øvrig påvirkes resultatregnskapet av endringer i løpende avtaler, som påløpt avtalerente, innbetaling av morarente, konsolidering av avtaler, 
gjeldsettergivelse, kursgevinst/-tap og flytende rente. 

Gjeldsettergivelse 

Det blir gjort nedskrivning for den del av moratoriefordringene som antas ikke lar seg gjenvinne på regnskapsavslutningstidspunktet. Det er forutsatt at kompensasjon mottas for 
gjeldsslette som besluttes av staten utover gjeldssletten som blir avtalt i Parisklubben (internasjonale gjeldsavtaler). Verdien av fordringer som inngår i gjeldsplanen (se nedenfor), 
er det fastlagt gjennom denne planen. Det er forutsatt at det mottas kompensasjon for gjeldsslette som besluttes av staten utover gjeldsplanen, med mindre staten ved 
Utenriksdepartementet har gitt klare føringer om at kompensasjon ikke vil bli gitt. 

Gjeldsplan 

Enkelte moratoriefordringer samt gjeld tilhørende visse land som ikke har vært behandlet i Parisklubben er omfattet av gjeldsplanen. Den norske gjeldsplanen ble vedtatt av 
Stortinget i desember 1997 sammen med statsbudsjettet for 1998 og gjelder fordringer under gamle ordninger. Den ble oppdatert i 2004. Gjeldsplanen medfører at GIEKs 
fordringer mot land som planen omfatter, kan ettergis uten nye statlige bevilgninger ved avregning mot et rammebeløp. Gjeldsplanens rammebeløp ble fastsatt på grunnlag av 
fordringenes verdi på tidspunktet planen ble vedtatt, og oppført som gjeld til staten. Denne gjelden, kalt restbeløpet til avregning, reduseres etter hvert som fordringene ettergis (og 
avregnes). Gjeldsplanen (rest til avregning) er bokført til innvilget beløp fratrukket godkjente avregninger. Denne gjeldsplanen er en overslagsbevilgning og representerer ikke en 
regnskapsmessig forpliktelse. 

Valuta 

Fordringer, bankinnskudd og avsetninger i utenlandsk valuta er omregnet til NOK til balansedagens kurs. Tapsavsetning blir foretatt hvert tertial, og periodens tapskostnad i valuta 
blir omregnet til tertialets snittkurs. Garantipremier og gebyrinntekter i valuta blir omregnet til månedens snittkurs. Valutaeffekter presenteres som netto verdivurdering valuta. 

Valutasikring 

For å balansere valutarisiko for AGO er det opprettet bankkonti i USD og EUR. Garantiordningens direkte eksponering er en funksjon av verdivurderte fordringer, bankinnskudd og 
avsetningene som gjøres for garantiansvar. Formålet med de ulike valutakonti er å redusere valutarisiko gjennom å balansere eiendeler og avsetning/gjeld. Balanseringen gjøres 

75



hvert tertial med åpning for å gjøre kjøp/salg ved større endringer i porteføljen uavhengig av tertialavslutning. Som følge av lavfrekvent handel i valuta vil garantiordningen være 
eksponert for valutasvingninger til en hver tid. Dagens praksis er imidlertid med på å redusere risikoen betydelig. 

Når det gjelder de øvrige garantiordninger, er det ikke etablert tilsvarende mekanismer for valutasikring. 

Reforsikring 

GIEK reforsikrer garantiansvar for GIEK Kredittforsikring AS (GK) på markedsmessige vilkår, på betingelser som årlig reforhandles. GIEK får overført en andel av forsikringspremien, 
og betaler samtidig en avgift («ceding commission») til GK som kompensasjon for det arbeidet som utføres der. Avsetning på garantiansvar og verdivurdering av eventuelle 
fordringer baseres på informasjon fra GK i tillegg til GIEKs egne vurderinger. 

Utbytte 

GIEK inntektsfører mottatt utbytte på mottakstidspunktet. Utbytte fra GIEK Kredittforsikring AS overføres videre til NFD og resultatføres som «overførsel til staten». Stortinget 
vedtok at aksjeposten i GK overføres til NFD med effekt fra 1. januar 2015 slik at utbytte fra GK fra og med regnskapsåret 2015 utbetales direkte fra GK til NFD. 

Transaksjoner mellom nærstående parter 

Følgende institusjoner er definert som nærstående parter; NFD, GK og Eksportkreditt Norge (EK). Transaksjoner mellom GK og EK er basert på forretningsmessige vilkår. 

Skatt 

GIEK er som statlig forvaltningsbedrift unntatt skatteplikt. Det bokføres derfor verken skattekostnad eller utsatte skatteforpliktelser for garantiordningene. 

Aksjer  

Aksjer bokføres til kostpris. Dersom verdien faller under kostpris, nedskrives verdien til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Ved ervervelsen av aksjene i GIEK 
Kredittforsikring AS (GK) ble det ikke betalt noe fra alminnelig garantiordning og balanseføringen ble ført som egenkapitaltilskudd fra NFD i 2001. Stortinget vedtok i 2014 at 
aksjeposten i GK skal overføres til NFD med effekt fra 1. januar 2015. 

Regnskapene til alminnelig garantiordning (AGO) og GK er ikke konsolidert, da AGO ikke er et selvstendig juridisk objekt og morselskap i tradisjonell forstand. 

Opparbeidet kapital 

Regnskapsposten viser garantiordningenes opparbeidede kapital. Årets overskudd (underskudd) føres mot (dekkes av) denne posten. Effekten av eventuelle prinsippendringer, samt 
korrigeringer av tidligere års vesentlige feil føres mot opparbeidet kapital. 

 Endring av regnskapsprinsipper 2)

Det har ikke vært endringer i regnskapsprinsipper i 2014. 
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 Inntekter fra garantier 3)

Inntekter fra garantier består av garantipremier og gebyrinntekter. Prissetting reguleres blant annet av OECD sitt regelverk om minimumspremier. Dette regelverket er satt for å 
sikre at medlemslandene ikke skaper konkurransevridende effekter/fordeler for sitt eget lands eksportindustri. 

Prissetting på garantien avhenger også av andre forhold som risiko i prosjektet, bankdeltakelse og betingelser for øvrig i garantigivning, samt GIEKs muligheter til å etablere 
sikkerhet i form av pant eller andre typer sikkerheter. I tillegg kan det beregnes saksbehandlergebyr, kommiteringsgebyr eller andre typer gebyr. Gebyrene reflekterer ofte 
forretningsmodellen til banker og/eller finansinstitusjoner som GIEK samarbeider med i forbindelse med garantigivningen. Gebyrinntekter inntektsføres på det tidspunkt de 
innbetales. Dersom gebyrinntekten hadde blitt periodisert over garantiens løpetid, har GIEK estimert at opptjent, ikke inntektsført gebyrinntekt ved utgangen av 2014 ville ligget i 
intervallet 65–105 millioner kroner. 

 Garantiporteføljens sammensetning 4)

Tabellene viser fordeling av utestående garantiansvar per bransje og per produkt 

Totalt utestående garantiansvar      

Fordeling per bransje 31.12.14 31.12.13 

Olje/gass 75 893 573 68 424 500 

Energi 4 743 688 4 981 930 

Skipsfart 4 470 002 3 885 700 

Industri 2 921 897 2 725 154 

Vann, avløp og renovasjon 282 687 669 090 

Annet 1 000 595 1 262 346 

Totalt 89 312 444 81 948 720 
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Totalt utestående garantiansvar (31.12.2014) 

Fordeling per produkt: AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

Långivergaranti 85 532 810 342 644 0 0 153 764 86 029 218 

Bondgaranti 861 666 0 0 0 0 861 666 

Leverandørkreditt 58 926 0 0 0 0 58 926 

Rembursgaranti 259 732 0 0 0 0 259 732 

Investeringsgaranti 388 249 80 243 0 0 0 468 492 

Øvrig 211 553 0 0 0 0 211 553 

Reforsikring GK 849 758 53 960 0 0 0 903 718 

Byggelånsgaranti 0 0 519 137 0 0 519 137 

Totalt 88 162 695 476 846 519 137 0 153 764 89 312 444 

Sikret ved pant 76 % 19 % 100 %   1 %   

Av de garantier som ikke er sikret med pant, har 31 % av garantimottakerne en investment grade rating eller har statsrisiko.  

Totalt utestående garantiansvar (31.12.2013) 

Fordeling per produkt: AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

Långivergaranti 77 011 124 360 201 0 0 176 020 77 547 346 

Bondgaranti 1 240 119 0 0 0 0 1 240 119 

Leverandørkreditt 64 103 0 0 0 0 64 103 

Rembursgaranti 105 209 0 0 0 0 105 209 

Investeringsgaranti 401 701 65 680 0 0 0 467 382 

Øvrig 487 164 0 0 0 0 487 164 

Reforsikring GK 925 044 0 0 0 0 925 044 

Byggelånsgaranti 0 0 1 112 353 0 0 1 112 353 

Totalt 80 234 465 425 881 1 112 353 0 176 020 81 948 720 

Av långivergarantiene på AGO innenfor olje/gass og shipping (71,2 milliarder kroner) er 84 prosent sikret ved pant. Av de usikrede har 97 prosent investment grade rating eller har 
statsrisiko. 100 prosent av byggelån er sikret ved pant. Øvrige produkter er ikke sikret ved pant.  
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 Avsetning på garantiansvar 5)

31.12.14 Ansvar Avsetning % 

AGO 88 162 696 3 109 240 3,5 % 

ULA 476 846 97 574 20,5 % 

BYG 519 137 70 930 13,7 % 

KRA 0 0 0,0 % 

GAM 152 935 27 163 17,8 % 

SÆR 0 0 0,0 % 

SUS 0 0 0,0 % 

SUB 829 19 2,3 % 

Totalt 89 312 444 3 304 925 3,7 % 

Individuelle avsetninger 880 276   

Gruppevise avsetninger 2 424 649   

Totalt   3 304 925   
 
 
31.12.13 Ansvar Avsetning % 

AGO 80 234 465 2 335 384 2,9 % 

ULA 425 881 17 286 4,1 % 

BYG 1 112 353 85 967 7,7 % 

KRA 0 0 0,0 % 

GAM 173 910 5 192 3,0 % 

SÆR 0 0 0,0 % 

SUS 0 0 0,0 % 

SUB 2 110 12 0,5 % 

Totalt 81 948 720 2 443 841 3,0 % 

Individuelle avsetninger 522 605   

Gruppevise avsetninger 1 921 236   

Totalt   2 443 841   
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GIEK reforsikrer en andel av GIEK Kredittforsikring AS sin portefølje. Dette garantiansvaret beløp seg til 903 millioner kroner per 31.12.2014 og avsetning på garantiansvar er tatt 
med i avsetning for Alminnelig garantiordning (AGO). 

Avsetning på garantiansvar består av valutakursendringer og endringer i avsetning over resultatregnskapet. Utviklingen i disse postene fremkommer i følgende tabeller: 

Individuelle avsetninger: 

  AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

Avsetning på garantiansvar 1.1. 442 605 0 80 000 0 0 522 605 

Årets endring i avsetning på garantiansvar 278 609 43 000 -44 102  0 26 476 303 983 

Urealisert valutakurstap på avsetning 53 688 0 0 0  0 53 688 

Avsetning på garantiansvar 31.12. 774 902 43 000 35 898 0 26 476 880 276 

Gruppevise avsetninger: 

  AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

Avsetninger på garantiansvar 1.1. 1 892 779 17 286 5 967 0 5 204 1 921 236 

Årets endring i avsetning på garantiansvar 161 798 32 379 29 064 0 -5 023 218 218 

Urealisert valutakurstap på avsetning 279 760 4 909 0 0 525 285 195 

Nedskrivning på garantiansvar 31.12. 2 334 338 54 574 35 031 0 705 2 424 649 

Endringer i avsetning skyldes både at garantiansvaret endres og at risikoen for tap er revurdert for land og/eller enkeltsaker. Det gjøres ikke avsetninger for tilbud under garantien. 

GIEK har en stor andel av porteføljen innenfor bransjer hvor usikkerheten tiltok mot slutten av 2014, og det har medført usikkerhet rundt markedsverdivurderingene. Denne 
usikkerheten er forsøkt hensyntatt gjennom de nevnte bransjespesifikke nedjusteringene av markedsverdiene. Det tas også hensyn til jurisdiksjon, gjennom at verdien av 
realsikkerhetenes nedjusteres dersom den geografiske plasseringen tilsier det.  

Rask endring i de makroøkonomiske rammevilkårene og svekkede fremtidsutsikter for en stor andel av GIEKs portefølje i 2014, har ført til økt risiko for at risikovurderinger (rating) 
av GIEKs eksponeringer ikke er tilstrekkelig oppdatert. Det er derfor foretatt en skjønnsmessig økning i den gruppevise tapsavsetningen på gruppen av eksponeringer, basert på en 
makrofaktor. Fastsetting av nevnte faktorer (nedjustering av sikkerhetsverdier som følge av bransje og jurisdiksjon samt makrofaktor) for beregning av gruppevise avsetninger er 
alltid forbundet med skjønn, og de foretatte beregninger er GIEKs beste estimat. 

GIEK foretar særskilte avsetninger som følge av stor eksponering mot enkeltkunder/selskapsgrupperinger. Dette gjøres for eksponeringer som ville ha oversteget bankregelverkets 
grenser for eksponering mot enkeltkunder. 

 Fordringer relatert til utbetalinger under garantien og tilhørende nedskrivning 6)

Ved utbetaling under garantien trer GIEK inn i garantimottakers fordring på debitor. Fordringen balanseføres ved utbetaling. Det treffes tiltak for å inndrive fordringene. Gjenvinning 
i forbindelse med reforsikring ligger også i denne regnskapsposten. 
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Netto fordringer i balansen representerer de gjenvinnbare verdier som GIEK har vurdert disse fordringer til. På samme måte som garantiporteføljen risikovurderes, gjøres det i 
samme operasjon en vurdering av fordringene i balansen. Denne vurderingen gjøres minst hvert tertial.  

Fordringer i forbindelse med utbetaling under garantien fordeler seg slik: 

  AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

Verdi av fordringer i fm utbetaling under garantien 1.1. 56 528 1 814 0 0 29 373 87 714 

Netto tilgang/innfrielse av fordringer 136 564 181 0  0 26 136 771 

Årets endring i nedskrivning på fordringer -109 570 -181 0 0 -2 861 -112 611 

Valutagevinst 36 262 0 0 0 6 869 43 131 

Verdi av fordringer 31.12. 119 784 1 814 0 0 33 407 155 005 

Sannsynlighet for tap i prosent av fordring 66,4 % 57,2 % 0,0 % 0,0 % 87,1 % 75,0 % 

              

Fordringer ifm utbetaling under garantien 356 156 4 235 0 0 259 589 619 980 

Individuelle nedskrivninger på fordringer -236 371 -2 421 0 0 -226 182 -464 974 

 Verdi av fordringer 31.12. 119 784 1 814 0 0 33 407 155 005 

Følgende tabell gir oversikt over endring i nedskrivning på fordringer, utbetaling under garantien i 2014, samt innbetalinger på nedskrevne ordinære fordringer (gjenvinning). 

  AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

Konstaterte tap 65 009 181 0 0 -1 173 64 016 

Endring i nedskrivning på ordinære fordringer 44 561 0 0 0 4 034 48 595 

Netto endring i nedskrivning på fordringer 109 570 181 0 0 2 861 112 611 

              

              

Utbetaling under garantien -495 -181 0 0 -26 -702 

Omkostninger ifm erstatning 2 247 0 0 0 0 2 247 

Utbetaling under garantien ifm. med reforsikring 59 995 608 0 0 0 60 603 

GK inntektsføring av tidligere konstaterte tap -54 0 0 0 0 -54 

Inntektsføring av tidligere konstaterte tap -236 0 0 0 0 -236 

Utbetaling under garantien og relaterte kostnader 61 457 427 0 0 -26 61 858 

              

Netto endring erstatningsfordring 171 027 608 0 0 2 835 174 469 
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 Fordring moratorieavtaler 7)

Moratorieavtaler er gjeldsnedbetalingsavtaler med fem land på bakgrunn av internasjonalt kreditorsamarbeid i Parisklubben. Fordringene har oppstått som følge av utbetaling under 
garantien grunnet politisk risiko. Nye avtalers hovedstol settes som fordring og fordringene verdivurderes. For øvrig påvirkes fordringenes verdi av endringer i løpende avtaler, som 
påløpt avtalerente, innbetaling av morarente, konsolidering av avtaler, gjeldsettergivelse, realisert kursgevinst/-tap og flytende rente. Gjeldsplanen har fastsatt forventningene om 
gjeldslette og dermed fordringenes verdi, samt kompensasjon i form av redusert gjeld til staten, for de moratorieavtalene som faller inn under planen. Note 14 omhandler 
Gjeldsplanen. 

Moratorieavtaler er oppført som fordringer i balansen, og fordeler seg på garantiordningene på følgende måte: 

  AGO ULA U avvikl. Sum alle ordninger 

Verdi av fordringer i moratorieavtaler 1.1. 106 839 25 573 122 844 255 256 

Netto tilgang/innfrielse av fordringer i moratorieavtaler 200 207 -2 718 -2 311 

Valutagevinst 19 356 5 499 14 003 38 859 

Årets endring i nedskrivning på fordringer i moratorieavtaler -4 906 -1 033 -11 463 -17 402 

Endring i gjeldsplan 0 0 0 0 

Verdi av fordringer i moratorieavtaler 31.12. 121 489 30 246 122 666 274 402 

          

Fordringer moratorieavtaler 142 430 37 808 272 625 452 863 

Nedskrivning på moratoriefordringer -20 941 -7 562 -149 958 -178 461 

 Verdi av fordringer i moratorieavtaler 31.12. 121 489 30 246 122 666 274 402 

Følgende tabell gir oversikt over endring i nedskrivning på fordringer, utbetaling under garantien i 2014 samt innbetalinger på nedskrevne fordringer i moratorieavtaler 
(gjenvinning). 

  AGO ULA U avvikl. Sum alle ordninger 

Endring i nedskrivning på moratoriefordringer 4 706 826 14 181 19 713 

Innbetaling på nedskrevne moratoriefordringer -6 711 -1 808 -13 983 -22 503 

Netto endring i nedskrivning på moratoriefordringer -2 005 -982 198 -2 789 
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 Valutaeksponering 8)

I garantiporteføljen til GIEK er det garantiansvar i ulike valutaer. Følgende tabell gir oversikt over den totale valutaeksponering i norske kroner fordelt på garantiordningene: 

  Garantiansvar inkludert reforsikring GK 

  AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

USD 61 915 800 193 700 0 0 153 764 62 263 264 

NOK 21 330 796 53 946 519 137 0 0 21 903 879 

EUR 3 789 600 229 200 0 0 0 4 018 800 

GBP 308 500 0 0 0 0 308 500 

Øvrig 818 000 0 0 0 0 818 000 

Totalt 88 162 696 476 846 519 137 0 153 764 89 312 444 

Forhold særskilt for alminnelig garantiordning 

For å balansere garantiordningens valutarisiko er det opprettet bankkonti i USD og EUR. Garantiordningens direkte valutaeksponering er en funksjon av verdivurderte fordringer, 
bankinnskudd og avsetninger som gjøres for garantiansvar. Formålet med de ulike valutakonti er å redusere valutarisiko gjennom å balansere eiendeler og avsetning/gjeld. 
Balanseringen gjøres hvert tertial med åpning for å gjøre kjøp/salg ved større endringer i porteføljen uavhengig av tertialavslutning. 

Følgende eksponering forelå per 31.12.2014: 

Tall i TUSD og TEUR USD EUR 

Verdivurderte fordringer 22 323 6 000 

Bankinnskudd 182 714 37 274 

Nedskrivning på garantiansvar -276 954 -33 465 

Sum eksponering -71 917 9 809 
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Øvrige garantiordninger 

Når det gjelder de øvrige garantiordninger, er det ikke etablert tilsvarende mekanismer for valutasikring. 

Oversikt over valutaeffekter for alle ordninger: 

  AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

Realisert kurstap/-gevinst 23 828 0 0 0 0 23 828 

Urealisert kurstap/-gevinst på fordringer 55 619 5 499 0 0 20 872 81 991 

Urealisert kurstap/-gevinst på bankinnskudd 270 974 0 0 0 0 270 974 

Urealisert kurstap/-gevinst nedskrivning garantiansvar -333 449 -4 909 0 0 -525 -338 883 

Netto verdivurdering valuta 16 972 590 0 0 20 347 37 910 

 Bankinnskudd og renter 9)

Hver garantiordning har minst én bankkonto i Norges Bank. Det er satt opp en arbeidskonto for hver ordning i Nordea, samt frittstående valutakonti i Nordea for alminnelig 
garantiordning. I tillegg har GIEK en ikke-rentebærende konto i Norges Bank som består av grunnfondet til ULA. Per 31.12.2014 har GIEK følgende bankinnskudd per ordning 
omregnet i TNOK til balansedagens kurs: 

  AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

Rentebærende i Norges Bank 6 096 408 68 063 87 851 2 697 82 135 6 337 153 

Ikke-rentebærende i Norges Bank 0 450 000 0 0 0 450 000 

USD innskudd i Nordea 1 357 550 
    

1 357 550 

EUR innskudd i Nordea 336 610 
    

336 610 

Bankinnskudd 31.12. 7 790 568 518 063 87 851 2 697 82 135 8 481 313 

I tillegg har GIEK trekkfullmakt hos NFD. Denne ble ikke benyttet i 2014. 

Netto renteinntekter fordeler seg som følger: 

  AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

Renteinntekter 71 380 842 928 53 984 74 187 

Rentekostnader 0 0 0 0 0 0 

Netto renteinntekter 71 380 842 928 53 984 74 187 

Rentesatser fastsettes på halvårlig basis. 

For valutakonto i USD har renten vært 0 %. 

Bankinnskudd i forbindelse med innskutt grunnfond for U-landsordningen står på en ikke-rentebærende konto i Norges Bank. 
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 Administrasjonskostnader 10)

Garantiordningene har ingen ansatte. Alle tjenester leveres fra GIEKs administrasjon og belastes som administrasjonskostnader. GIEKs administrasjonskostnader belastes de ulike 
garantiordninger og andre oppgaver som GIEK utfører etter en fordelingsnøkkel som fastsettes årlig. Fordelingsnøkkelen skal gjenspeile underliggende kostnader og 
arbeidsbelastning.  

Sammendrag av GIEKs administrasjonskostnader i 2014 med sammenlignbare tall for 2013: 

  2014 2013 

Lønn og honorar 63 426 53 488 

Arbeidsgiveravgift 10 035 8 498 

Pensjonsinnskudd 7 182 5 650 

Bygninger, maskiner og inventar 26 592 12 447 

Sakkyndig hjelp 20 793 26 088 

Andre driftskostnader 17 513 15 776 

Sum administrasjonsutgifter 145 541 121 946 

Administrasjonskostnader øvrige aktører* 1 930 1 210 

Sum administrasjonskostnader belastet adm.regnskapet 147 471 123 156 

Belastet Alminnelig ordning 138 515 119 875 

Belastet U-landsordningen 380 323 

Belastet Byggelånsordningen 6 066 1 305 

Belastet Kraftordningen 419 183 

Belastet ordninger under avvikling 162 260 

Sum belastet 145 541 121 946 

Belastet øvrige aktører øvrige aktører* 1 930 1 210 

Sum belastet adm.regnskapet 147 471 123 156 

* GIEKs administrasjon forestår drift av Beredskapsordning for Statens Varekrigsforsikring (BSV), Anbudsgarantiordningen for Norfund, samt yter juridiske tjenester på forretningsmessige vilkår for GIEK 
Kredittforsikring AS. 
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Godtgjørelse til styret i 2014:   

Styret Honorar Tidsrom 2014 

Karin Bing Orgland 260 417 Jan-des 

Torfinn Kildal 208 333 Jan-des 

Arve Bakke 145 833 Jan-des 

Maria Borch Helsengreen 145 833 Jan-des 

Christine Rødsæther - avtroppende 81 667 Jan-jul 

John G Bernander 145 833 Jan-des 

Elisabeth Gisvold 145 833 Jan-des 

Vibeke Stray Ansatt repr.  145 833 Jan-des 

Marit Kirkhusmo - ny 64 167 Aug-des 

Samlet godtgjørelse 1 343 750   

Det foreligger ingen avtale med styrets leder om etterlønn eller bonus. 

Riksrevisjonen er GIEKs revisor. GIEK belastes ingen honorar for revisjonen. 

 Andre driftskostnader 11)

Andre driftskostnader består av følgende: 

Andre driftskostnader 2014 AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

GK Ceding Commission (kostnader ifm reforsikring) 5 989 426 0 0 0 6 414 

Kjøp av kredittopplysninger og øvrige kostnader 18 0 0 0 0 18 

Bankgebyr og øredifferanser -1 0 0 0 0 -1 

Totalt 6 006 426 0 0 0 6 432 

Sammenlignbare tall for 2013: 

Andre driftskostnader 2013 AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

GK Ceding Commission (kostnader ifm reforsikring) 7 479 0 0 0 0 7 479 

Kjøp av kredittopplysninger og øvrige kostnader 80 0 0 0 0 80 

Bankgebyr og øredifferanser 1 0 0 0 0 1 

Totalt 7 560 0 0 0 0 7 560 
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 Kapital  12)

  AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

Innskutt grunnfond 31.12.13   450 000       450 000 

Opparbeidet kapital 31.12.13 3 876 213 16 007 -23 490 -7 539 -633 492 3 227 698 

Resultat 2014 før overføring til staten 754 435 -50 294 33 339 -366 10 643 747 757 

Statlige overføringer 0 0 0 0 -13 337 -13 337 

Sum kapital 31.12.14 4 630 648 415 712 9 849 -7 905 -636 186 4 412 118 

 Overføring til/fra staten 13)

Gammel alminnelig ordning og gamle særordninger innbetaler årlig til statskassen det beløp som Stortinget beslutter, 13,3 millioner kroner for 2014. Fra og med år 2005 til og med 
2014 er akkumulerte overføringer på 3.207,3 millioner kroner, se note 19 for nærstående parter. 

U-landsordningens midler, utover kortsiktige behov og årlig anslåtte administrasjonskostnader, skal stå i grunnfondet med inntil 450 millioner kroner. Garantiordningen regulerer 
sin likviditet med overføring til/fra fondet. Fondet står oppført som innskutt grunnfond på 450 millioner kroner i balansen til u-landsordningen. Grunnfondet er ikke rentebærende. 

Akkumulert resultat i de aktive ordninger forblir i GIEK og overføres ikke til/fra staten. 

 Gjeldsplan 14)

Gjeldsplanen medfører at GIEKs fordringer mot visse land kan ettergis uten nye bevilgninger ved avregning mot et rammebeløp. Den norske gjeldsplanen ble vedtatt av Stortinget i 
desember 1997 sammen med statsbudsjettet for 1998. Den ble oppdatert i 2004. Note 7 omtaler fordringer moratorieavtaler. 

Gjeldsplanen er utnyttet slik i 2014: 

  GAM SÆR Sum 

Rest ramme for gjeldsplanen 01.01. 829 685 4 080 833 764 

Gjeldsslette 0 0 0 

Rest ramme for gjeldsplanen 31.12. 829 685 4 080 833 764 

Gjeldsplanen er en ramme fastsatt av Utenriksdepartementet (UD) hvor GIEK får kompensert gjeldslette ut fra nærmere vilkår fastsatt og besluttet av UD. Blir gjeldslette besluttet 
uten inndekning fra gjeldsplanen, vil dette påvirke resultatregnskapene til garantiordninger under avvikling negativt. Som følge av dette er Gjeldsplanens resterende ramme nå 
større enn resterende fordringer under Gjeldsplanen. 
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 Gjeld til NFD 15)

GIEK er bedt om å kreve inn og forvalte garantipremie for statlig garanti til Kongsberg Gruppen for bygging av en komposittfabrikk. Det er NFD som har utstedt garantien. Totalt 
86 258 kroner står oppført som gjeld til NFD under alminnelig garantiordning. 

GIEK er tilført 10 millioner kroner for etablering av kraftordningen. Dette står oppført som gjeld til NFD. Det er ikke utstedt garantier under kraftordningen i 2014. 

 Annen gjeld 16)

Annen gjeld består per 31.12.2014 av: 

  AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

Skyldig administrasjonskostnader -9 098 702 7 372 602 422 0 

Skyldig reforsikring 648 0 0 0 0 648 

Øvrige reskontroposter -135 0 0 0 600 465 

Sum annen gjeld -8 584 702 7 372 602 1 022 1 113 

Sammenlignbare tall per 31.12.2013: 

  AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

Skyldig administrasjonskostnader 4 961 323 1 305 183 260 7 033 

Skyldig reforsikring 2 454 0 0 0 0 2 454 

Øvrige reskontroposter -512 0 0 0 600 88 

Sum annen gjeld 6 904 323 1 305 183 860 9 575 

 Andre fordringer 17)

Andre fordringer består per 31.12.2014 av:  

  AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

Opptjent, ikke innbetalt inntekt fra garantier 226 671 1 237 299 0 0 228 207 

Øvrige fordringer og mellomværende 2 481 -608 0 0 0 1 873 

Sum andre fordringer 229 152 629 299 0 0 230 080 
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Sammenlignbare tall per 31.12.2013: 

  AGO ULA BYG KRA U avvikl. Sum alle ordninger 

Opptjent, ikke innbetalt inntekt fra garantier 186 198 0 3 562 0 0 189 760 

Øvrige fordringer og mellomværende 947 800 0 -1 540 1 042 1 249 

Sum andre fordringer 187 145 800 3 562 -1 540 1 042 191 008 

 Aksjer  18)

Stortinget vedtok i 2014 at aksjeposten i GK skal overføres til NFD med effekt fra 1. januar 2015. Aksjene har tidligere vært oppført til 35 millioner kroner, tilsvarende 
egenkapitalen i GK ved oppstart. Ved ervervelsen av aksjene ble det ikke betalt noe fra alminnelig garantiordning og balanseføringen ble ført som egenkapitaltilskudd fra NFD i 
2001. Aksjene ble tilbakeført til NFD uten vederlag og av den grunn er aksjene nedskrevet med 35 millioner kroner til 0 kroner i 2014. 

 Selskap Antall aksjer Pålydende i NOK Bokført verdi NOK 
31.12.14 

Eierandel/ 
Stemmeandel 

GK AS 15 000 1 000 0 100 % 

GKs årsregnskap med balanse og styrets beretning vedtas på generalforsamling 13. april 2015. Det er ikke betalt ut utbytte fra GK i 2014. GK har sitt forretningskontor i Oslo. 

 Nærstående parter 19)

Som nærstående parter har vi definert GIEK Kredittforsikring AS, Eksportkreditt Norge AS og Nærings- og fiskeridepartementet. 

Det vises til note 18 om informasjon om forholdet mellom GIEK og GIEK Kredittforsikring AS. 

GIEK Kredittforsikring AS 

Følgende transaksjonstyper finner sted mellom GIEK og GIEK Kredittforsikring AS (GK):  

Reforsikring. GIEK reforsikrer garantiansvar for GK på markedsmessige vilkår, på betingelser som årlig reforhandles. For dette mottar GIEK forholdsmessig andel av 
garantipremie og premie for excess loss (XL) dekning. For 2014 utgjorde dette 17,1 millioner kroner (20,8 millioner kroner).  
GK får betalt for sitt arbeid i prosent av GIEKs garantipremie (ceding commission). I 2014 var GIEKs kostnad 67,0 millioner kroner (19,6 millioner kroner) fordelt med 6,4 
millioner kroner på ceding commission og 60,6 millioner kroner på utbetaling under garantien. 
Per 31.12.14 har GIEK en fordring på GK på 661.395 kroner og en gjeld til GK på 648.471 kroner. 

To av GIEKs ansatte sitter i styret i GK. Administrerende direktør Wenche Nistad er styreleder og mottok for dette 204 375 kroner i 2014. Georg Kervel mottok 123 675 kroner i 
2014 for sitt verv som styremedlem. 
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Eksportkreditt Norge AS 

Eksportkreditt Norge AS er et heleid selskap av NFD og forvalter eksportfinansieringen på vegne av Staten. Garantiordningene garanterer for 45,5 milliarder kroner av 
utlånsporteføljen til Eksportkreditt Norge. For dette mottar GIEK premie- og gebyrinntekter på markedsmessige betingelser, som i 2014 utgjorde 686 millioner kroner i 
premieinntekter og 137 millioner i gebyrinntekter.  

Nærings- og fiskeridepartementet 

Garantiordningene er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Følgende transaksjonstyper finner sted mellom GIEK og NFD: 

1. For U-landsordningen er det opprettet et grunnfond på 450 millioner kroner. Garantirammen for U-landsordningen er 7 ganger grunnfondet (3.150 millioner kroner). 
Forvaltningen av grunnfondet ble overført fra NFD til GIEK i 2008, med 300 millioner kroner. I tillegg ble grunnfondet tilført 150 millioner kroner i 2009. 

2. Overføring av bankinnskudd. For Gammel alminnelig ordning og Gamle særordninger gjøres årlig overføringer til NFD tilsvarende størrelsen på bankinnskudd ved 
inngangen til året fratrukket 25 millioner kroner. I 2014 utgjorde dette 13,3 millioner kroner. 

3. Kraftordningen har en gjeld på 10 millioner til NFD. GIEK er bedt om å kreve inn og forvalte garantipremie for statlig garanti til Kongsberg Gruppen for bygging av en 
komposittfabrikk. Det er NFD som har utstedt garantien. Totalt 86 258 kroner står oppført som gjeld til NFD under alminnelig garantiordning. 

Rammene for GIEKs garantiordninger vedtas i Stortinget i følge med behandlingen av statsbudsjettet. 

 Likviditetsrisiko 20)

GIEK gir garantier på vegne av den norske stat. GIEK har ikke likviditetsrisiko da det er etablert prosedyrer for å trekke på statens likviditet. Dersom tilgjengelig likviditet i den 
enkelte garantiordning ikke er tilstrekkelig, vil NFD bli informert og trekkfullmakt benyttet slik at GIEK kan stå for den norske stats forpliktelser. 
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 Hovedtall 2014 for garantiordninger under avvikling 21)

  GAM SÆR SUS SUB Sum 

Resultatregnskap           

Sum inntekter 31 082 3 357 0 851 35 289 

Sum driftskostnader 83 47 0 32 162 

Resultat før avsetninger til fond 30 999 3 310 0 819 35 128 

Netto endring i avsetninger til fond 25 348 -869 0 6 24 485 

Resultat før overføring til/fra staten 5 650 4 179 0 813 10 643 

Overføring til/fra staten -13 300 0 -37 0 -13 337 

Årsresultat -7 650 4 179 (37) 813 -2 694 

Balanse           

Bankinnskudd 38 202 11 900 0 32 033 82 135 

Fordringer 134 110 21 964 0 0 156 074 

Sum eiendeler 172 312 33 864 0 32 033 238 209 

Gjeld 829 901 4 803 0 83 834 786 

Avsetninger 39 491 0 0 118 39 610 

Opptjent kapital -697 080 29 062 0 31 832 -636 186 

Sum gjeld og kapital 172 312 33 864 0 32 033 238 209 

For alle garantiordninger under avvikling er samlet resultat før overføring til staten positivt med 10,6 millioner kroner. Etter overføring av 13,3 millioner kroner til NFD er resultatet 
samlet for garantiordninger under avvikling negativt med 2,7 millioner kroner. 

Garantiordningen SUS-Baltikum 1994-1998 ble avviklet i 2013. Opptjente renter ble i sin helhet overført til NFD i 2014. 

 Avvik i årsrapporten for 2013 22)

GIEK oppgraderte garantidatabasen, datavarehuset og rapporteringsverktøyet i 2013. I prosessen ble tallene for nye garantier, tilbud om garanti og søknader summert feil og 
deretter rapportert i årsrapporten for 2013. Feilene ble oppdaget og korrigert i 2014. 

Det var ingen avvik i resultatregnskapet og balansen i følge med årsrapporten for 2013. 
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Ordforklaringer

Ordforklaringer

A – F
ANSVAR Beløpet som GIEK har garantert for gjennom utstedelse av en garanti, og som GIEK vil måtte erstatte 

dersom lånet går i mislighold og må erstattes fullt ut (renter og omkostninger kommer i tillegg).

BALANSE (-KRAV) GIEKs garantier utestedes innenfor fire ordninger. Hver ordning må ikke tape penger over lang 
tid. Inntekter fra garantiene må derfor i snitt være større enn tap og andre utgifter. «Lang sikt» er 
definert som 30-50 år, over flere konjunktursykler. GIEK kan dermed i enkelte år kan ha større tap enn 
inntekter, så lenge slike år oppveies av netto overskudd i påfølgende år.

BERNE-UNIONEN International Union of Credit and Investment Insurers – internasjonal organisasjon for statlige 
og halvstatlige garanti-institusjoner, samt private institusjoner som administrerer statlige 
garantiordninger.

BONDRAMME GIEKs bondgaranti avlaster deler av en banks risiko knyttet til en garanti som banken har gitt på 
vegne av en eksportør. Det finnes ulike typer bondgarantier. Garantien fra banken kan f.eks. som 
sikkerhet for en forskuddsbetaling fra kunde til eksportør, eller garanti for at eksportør skal fylle sine 
kontraktsforpliktelser.

En bondramme er en avlastningsavtale mellom GIEK og en bank knyttet til en gitt eksportør. Avtalen 
gir mulighet for banken til enkelt å søke avlastning for garantier opp til et gitt maksimumsbeløp.

BUNDET UNDER 
RAMMEN

Summen av gjeldende garantier og forpliktende tilbud om garanti uttrykt i norske kroner. Denne 
summen må aldri overskride rammen – den øvre grensen som er bestemt av Stortinget. Renter og 
omkostninger er ikke inkludert i beregningen.

CERTEPARTI (Leie-)kontrakt om befraktning av skip for en bestemt reise eller tidsrom, med eller uten mannskap 
og annen utrustning. Certeparti for et offshorefartøy inngås f.eks. mellom et oljeselskap og et rederi. 
Rederiet benytter inntektene til nedbetaling av lån og garanti knyttet til fartøyet.

COVENANTS Finansielle nøkkeltall eller betingelser som eksportøren eller kunden må oppfylle gjennom garantiens 
levetid, f.eks. egenkapitalandel, godkjenning av nye lånopptak, m.m.

ECA Export Credit Agency – finansinstitusjon som utsteder garantier for eksport på vegne av en stat. 
Flertallet av verdens ECAer (inkludert GIEK) er medlemmer i Berne-unionen.

EKSPORT Eksport som kvalifiserer for GIEK-garanti må bestå av enten varer, tjenester eller investeringer. I 
praksis er det kapitalvarer (maskiner, utstyr) og tilhørende tjenester som blir garantert av GIEK, 
vanligvis over to år. Som hovedregel må 30% av kontrakten være av norsk opprinnelse, eller det må 
foreligge annen relevant norsk interesse.

ENGASJEMENT I GIEK: en garanti eller gruppe av garantier.

ERSTATNING Se utbetaling på garanti

FONDS Se ordninger

FORDRING Et krav GIEK har mot en annen part.

FØRTIDSINNFRIELSE Kundens fulle nedbetaling av lånet og garantien før opprinnelig avtalt tid. Førtidsinnfrielser skjer som 
oftest når kunden refinansierer lånet som GIEK har garantert for.
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Ordforklaringer

G – M
GARANTI (Tidligere kalt polise eller garantipolise.) Garantien betyr at GIEK overtar risikoen på et lån eller annen 

finansiell transaksjon. Dersom lånet misligholdes eller transaksjonen på annet vis medfører tap, vil 
GIEK måtte erstatte dette tapet. Kunden betaler premie og gebyr til GIEK for dette. Når garantien er 
fullt ut nedbetalt, tas den ut av porteføljen, utestående ansvar og bundet under rammen.

GJENVINNINGER Beløp som GIEK mottar fra debitor etter at GIEK har utbetalt erstatning. Hvis gjenvinningen er like stor 
som utbetalingen, har GIEK ikke tapt penger på garantien (sett bort fra nåverdi).

GEBYR Administrativ engangskostnad i GIEK for behandling eller tilrettelegging for en ny garanti, eller for å 
endre en eksisterende garanti. Gebyr og premie er GIEKs to viktigste inntekter.

GIEK 
KREDITTFORSIKRING

Et statseid selskap som tilbyr kortsiktige garantier under to år. GIEK Kredittforsikring ble opprinnelig 
skilt ut av GIEK som et datterselskap og var underlagt GIEK til og med 2014. GIEK Kredittforsikring er 
direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet fra 2015, men reforsikrer fortsatt noe av sin risiko 
hos GIEK.

GRUNNFOND For u-landsordningen har Stortinget bevilget «startkapital» for å kompensere for særlig høy risiko. 
Fondet står på konto i Norges Bank. Grunnfondet skal regnes med i U-landsordningens kapital. 

INNTEKT GIEK har tre hovedtyper av inntekter fra ordningene: Fra kunder (premie og gebyr), staten (tilskudd, 
grunnfond el.l), eller Norges bank (rente på opparbeidet kapital). En liten andel av inntektene 
finansierer GIEKs årlige drift, med Stortingets godkjenning.

KJØPERKREDITT Kreditt som ytes av en finansinstitusjon i eksportørlandet til en kjøper eller kjøpers bankforbindelse i 
utlandet.

LEVERANDØRKREDITT Kreditt som ytes av en eksportør til en kjøper i utlandet.

LÅNGIVER Aktør som gir lån til importør/kjøper/debitor. De fleste av GIEKs garantier er långivergarantier knyttet 
til lån fra Eksportkreditt Norge, kommersielle banker, eller begge deler.

LÅNGIVERGARANTI GIEKs mest brukte garanti, og stilles overfor en långiver.

LØPETID Varigheten på en garanti. For långivergaranti knyttes det opp mot løpetiden på lånet. Maksimal løpetid 
for GIEKs garantier reguleres av OECDs «Arrangement on officially supported export credits». 

MEDGARANTIST En kommersiell bank eller annen aktør som deler risikoen sammen med GIEK.

MISLIGHOLD Debitors brudd på låneavtalen. Betalingsmislighold betyr manglende betaling og kan medføre at GIEK 
utbetaler under garantien. Teknisk mislighold er et brudd på andre typer vilkår.  Se tap, avsetning, 
nedskrivning, covenants.

MORATORIE (-AVTALE) Avtale som utsetter et debitorlands betaling av gjeld til et kreditorland. Brukes særlig om avtaler i regi 
av Parisklubben.
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Ordforklaringer

NEDSKRIVNING Verdifallet på en eiendel i balansen. I GIEK gjerne en fordring.

NORSK INTERESSE En garanti fra GIEK må knyttes opp til en konkret eksportkontrakt og tilhørende finansiell transaksjon. 
Unntaksvis kan GIEK akseptere en lav andel av eksporterte norske varer og tjenester dersom 
kontrakten på annet vis fremmer norsk verdiskaping.

OPPTREKKSPERIODE Noen lån utbetales til kunden i flere delbeløp. Opptrekkstiden er den samlede tiden for utbetalingen av 
lånet, men før kunden starter nedbetalingen. Opptrekksperioden inngår i garantiens løpetid.

ORDNING Et stortingsbestemt regelsett for avdekning av en bestemt risiko gjennom utstedelse av garantier. 
GIEK får en ramme (øvre grense, i kroner) for hver ordning. Ordningene har sine egne regnskaper og 
må hver for seg gå i balanse på lang sikt. Alminnelig garantiordning er hovedordningen. I tillegg har 
GIEK spesialordninger for hhv. skipsbyggelån, kraftkjøp, og utviklingsland. I tillegg forvalter GIEK en 
anbudsgarantiordning for deltagelse i bistandsprosjekter på vegne av Norfund.

PARISKLUBBEN En sammenslutning av enkelte industrialiserte kreditorland under vertskap av Frankrike for 
restrukturering/refinansiering av stat-til-stat-gjeld. GIEK forvalter moratorieavtaler fordi enkelte 
utviklingsland har misligholdt lån som ble tatt opp for å betale norske eksportører.

POLISE Se garanti.

POLITISK RISIKO Fare for manglende tilbakebetaling av lån som følge av politiske forhold. I GIEK inkluderer begrepet 
krig, sosial uro, ekspropriasjon og myndighetsinngrep. Statlige kjøpere er også å betrakte som politisk 
risiko.

PORTEFØLJE (I GIEK:) Den samlede beholdningen av garantier.

PREMIE Prisen kunden betaler for en garanti fra GIEK. Premien betales samtidig med avdrag i lånets løpetid, 
eller som en forskuddsbetaling når garantien utstedes. En av to hovedtyper inntekter i GIEK.

PRORATA-PRINSIPPET Prinsipp om risikodeling på like vilkår (men hvor andelene kan være forskjellige) mellom flere 
risikotakere.

RAMME En øvre grense som Stortinget har bestemt for summen av gjeldende garantier og tilbud. GIEK har fire 
garantiordninger med hver sin ramme, totalt 173,15 milliarder kroner i 2014.

REFORSIKRING En måte å redusere sin egen risiko ved å overlate denne til et annet forsikringsselskap eller 
finansinstitusjon. GIEK kan f.eks. reforsikre noe av sin risiko i enkelte garantier hos et annet 
garantiinstitutt, mens GIEK Kredittforsikring reforsikrer en del av sin egen risiko hos GIEK.

REMBURS En betinget betalingsbekreftelse fra kjøperens til eksportørens bank og videre til eksportøren. 
Rembursen sikrer at eksportøren får betalt, men kan samtidig gi kjøper sikkerhet for at eksportøren 
sender varen før mottak av oppgjør. GIEK kan avlaste deler av eksportørens bank sin risiko.

RISIKO GIEK har to hovedtyper risiko i sin portefølje: kommersiell og politisk risiko. De fleste saker inneholder 
begge deler.

Ordforklaringer

N – R
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Ordforklaringer

SIKKERHET Når GIEK krever at det stilles sikkerheter for garantien, gjøres dette i form av pantesikkerhter og/eller 
garantier. Ved mislighold og utbetaling under garanti kan GIEK realisere sikkerhetene for å redusere et 
mulig tap.

SUPPLEMENT TIL 
MARKEDET

GIEK konkurrerer ikke med kommersielle banker; dersom disse ønsker å garantere for hele lånet, 
holder GIEK seg utenfor transaksjonen. Når GIEK garanterer for mesteparten av lånet, kan bankene 
delta i en mindre andel. Dermed styrker GIEK eksporten og samtidig utvider kapitalmarkedene.

TAPSAVSETNING Avsetning i resultatet gjøres på grunnlag av usikkerheten i en enkelt garanti eller en gruppe garantier.

TAP Se utbetaling under garanti.

TILBAKEHOLDT 
KAPITAL

Akkumulerte overskudd. Staten henter ikke utbytte fra denne kapitalen før garantiordningene er 
under avvikling. Tilbakeholdt kapital skal sørge for at GIEK kan utbetale under garantier uten å belaste 
statskassen, og dermed oppfylle målet om at ordningene skal gå i balanse på lang sikt.

TILBUD OM GARANTI (Tidligere «tilsagn»). Dersom søknaden om garanti er innvilget, gir GIEK kunden et tilbud om garanti. 
Tilbudet er bindende for GIEK og inngår derfor i beløpet bundet under rammen. Dersom kunden 
aksepterer tilbudet og oppfyller gitte forutsetninger, utsteder GIEK garantien.

TILSAGN Se tilbud.

UTBETALING UNDER 
GARANTI

(Tidligere kalt erstatning). Dersom GIEK har garantert for et lån eller annen forpliktelse hos eksportør 
eller importør, og lånet eller forpliktelsen er brutt eller misligholdt, må GIEK foreta utbetaling til 
den som er dekket av garantien (bank, eksportør eller utenlandsk kunde, avhengig av garantitypen). 
Dersom GIEK har sikkerhet i varen, kan det bli aktuelt å realisere pant i denne. Dersom GIEKs 
utbetaling var større enn inntekten fra pantet, er differansen å anse som tap.

UTESTÅENDE ANSVAR GIEKs løpende garantiportefølje uttrykt i kroner. Garanatiansvaret er «utestående» ettersom alle 
garantier blir fortløpende nedbetalt. Summen av løpende garantier og tilbud betegnes som «bundet 
under rammen».

WAIVER Tillatelse til å fravike et tidligere avtalt vilkår i låneavtalen. Gjøres av bank og garantist i en 
misligholdssituasjon, med hensikt å hjelpe debitor gjennom vanskeligheter.

S – W
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Oversikt over skip og rigger finansiert i 2014

Skandi Urca, DOF ASA, Foto: DOF ASA
Sanco Sword, Sanco Holding AS, Foto: Sanco Holding AS
Polar Onyx, GC Rieber Shipping AS, Foto: GC Rieber Shipping 
Juanita, Ugland Supplier AS, Foto: Ugland Supplier AS
North Sea Atlantic, North Sea Shipping Holding AS, Foto: North 
Sea Shipping Holding AS
Siem Stingray, Siem Offshore Inc, Foto: Harald M Valderhaug/
Siem Offshore Inc
Normand Vision, Ocean Solstad AS, Foto: Harald M Valderhaug/
Ocean Solstad AS
Ronja Huon, Sølvtrans AS, Foto: Sølvtrans AS
Deepsea Aberdeen, Odfjell Drilling Ltd, Foto: Odfjell Drilling AS
Stril Server, Simon Møkster Holding AS, Foto: Simon Møkster 
Holding AS
Polarsyssel, Fafnir Offshore Ehf, Foto: Fafnir Offshore Ehf
Far Sirius, Farstad Supply AS, Foto: Farstad Supply AS
Far Sigma, Farstad Supply AS, Foto: Farstad Supply AS
Island Pride, Island Offshore Shipholding LP, Foto: Island Offs-
hore 
Rem Ocean, Rem Offshore ASA, Foto: Rem Offshore ASA
West Saturn, Seadrill Ltd, Foto: Seadrill Ltd
West Jupiter, Seadrill Ltd, Foto: Seadrill Ltd
West Neptune, Seadrill Ltd, Foto: Seadrill Ltd
Ocean Ospray, Atlantic Offshore Zeta AS, Foto: Atlantic Offshore 
Bow Trident, Odfjell SE, Foto: Odfjell SE
Bow Triumph, Odfjell SE, Foto: Odfjell SE
Ocean Art, Atlantic Offshore Epsilon AS, Foto: Atlantic Offshore 
Petrojarl Knarr, Teekay Corporation, Foto: Teekay Corporation
M-Solhaug, Mikal Solhaug AS, Foto: Mikal Solhaug AS
Troms Arcturus, Tidewater Inc, Foto: Tidewater Inc

Island Dawn, Island Offshore X KS, Foto: Island Offshore 
Ocean Marlin, Atlantic Offshore Zeta AS, Foto: Øyvind Haaland/
Atlantic Offshore
Island Dragon, Island Offshore X KS, Foto: Island Offshore
Stena Midwater, Stena AB, Foto: Stena AB
Rem Pioneer, REM Offshore ASA, Foto: REM Offshore ASA
BOA Jarl, NFDS Offshore 2 AS, Foto: NFDS Offshore
Ocean Star, Atlantic Offshore Epsilon AS, Foto: Inovent Design/
Atlantic Offshore
African Inspiration, Marine Platforms Ltd, Foto:Havyard
Normand Reach, Solstad Rederi AS, Foto: Harld M Valderhaug/
Solstad Rederi AS
Grand Canyon II, Volstad Maritime AS, Foto: Volstad Maritime 
AS 
Polar Empress, Volstad Maritime AS, Foto: Volstad Maritime AS
World Bora, WMO Shipping Company A/S, Foto: WMO Shipping 
Company A/S
World Calima,  WMO Shipping Company A/S, Foto: WMO 
Shipping Company A/S
BOA Bison, BOA Offshore AS, Foto: BOA Offshore 
Island Performer, Island Offshore Shipholding AS, Foto: Island 
Offshore
Siem Spearfish, Siem Offshore Inc, Foto: Harald M Valderhaug/
Siem Offshore Inc.
Island Condor, Island Offshore Shipholding LP, Foto: Island 
Offshore
Rem Eir, Remøy Group AS, Foto: Remøy Group AS
Bergensfjord, Fjord Line AS, Foto: Espen Gees/ Fjord Line AS
Troms Mira, Tidewater Inc, Foto: Tidewater Inc.
Troms Hera, Tidewater Inc, Foto: Tidewater Inc.
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Garantiordningen
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