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Forord
Statens eierberetning er en årsrapport for 
statens direkte eierskap i selskaper. Be-
retningen gir en oversikt over alle de 75 
selskapene hvor staten er eier. Det er tolv 
ulike departementer som forvalter sta-
tens direkte eierskap i disse selskapene.  
I beretningen inngår omtaler av selskape-
nes økonomiske utvikling, måloppnåelse, 
vesentlige hendelser i 2017 og hvordan 
staten utøver sitt eierskap. Hensikten 
med statens eierberetning er å bidra til 
åpenhet, noe jeg tror er viktig for tilliten til 
det statlige eierskapet. 

For selskaper der staten har forret-
ningsmessige mål med eierskapet (kate-
gori 1–3) søker vi å oppnå høyest mulig 
avkastning over tid på investert kapital. 
For selskaper der staten har sektorpoli-
tiske mål med eierskapet (kategori 4) skal 
målene nås mest mulig effektivt. Staten 
som eier er opptatt av at de mål og strate-
gier som styret utarbeider bygger opp un-
der statens mål med eierskapet.

Verdien av statens samlede forret-
ningsmessige eierskap var ved utgangen 
av 2017 anslått til 844 mrd. kroner, opp 
130 mrd. kroner fra året før. Staten mot-
tar totalt 37,7 mrd. kroner i utbytte fra alle 
selskapene for regnskapsåret 2017. Dette 
reflekterer en resultatoppgang sammen-
lignet med 2016 og et historisk sett svært 
godt år for staten som eier. Resultatopp-
nåelsen i selskapene med sektorpolitiske 
mål er søkt omtalt for hvert selskap, og 
skal gjengi hvordan selskapenes virksom-
het i 2017 underbygget statens mål med 
eierskapet. 

Staten som eier har et sett med for-
ventninger til styrene og selskapene som 
skal bidra til statens mål med eierskapet. 
Disse er beskrevet i kapittel åtte i eier-
skapsmeldingen. En kortversjon av for-
ventningene fremgår på side 34. 

Verden endrer seg – og den endrer seg 
raskt. Som eier er vi opptatt av at styret og 
selskapet har en god virkelighetsforståel-
se og en god «radar» som fanger opp 
endringer og muligheter som påvirker det 
enkelte selskap. Styret må løpende ta stil-
ling til hvordan selskapet best kan tilpasse 
seg endrede rammebetingelser og nye 

muligheter. De må gjøre en vurdering av 
hvilken risiko det er ønskelig å ta og un-
derstøtte dette med tydelige mål og en 
klar strategi. Dette er viktig både i selskap 
med forretningsmessige mål og sektor-
politiske mål. Vi er stolte av selskapene 
staten har en direkte eierandel i, og tror at 
selskapene klarer å tilpasse seg endringer 
som de har gjort så ofte før. Men vi vet at 
det krever en dedikert innsats i alle ledd.

Årets artikler i beretningen omhandler 
virksomhetsstyring og rapportering. Til-
gang til relevant informasjon er en viktig 
forutsetning for god eierskapsutøvelse og 
bidrar til åpenhet om det statlige eierska-
pet. Det gjør det også mulig for andre  
interessenter å løpende vurdere selska-
penes virksomhet, resultater, utvikling og 
måloppnåelse. For staten som eier er det 
viktig å forstå hva selskapene søker å 
oppnå (mål), hvordan selskapet skal nå 
dit (strategi) og hvilken risiko målet og 
strategien innebærer for selskapet og 
eier. Vi håper artiklene kan være til inspi-
rasjon. 

Til slutt vil jeg takke styrene og alle de 
ansatte i selskapene hvor staten er eier. 
Selskapene utgjør en sentral del av norsk 
økonomi og står for produksjonen av 
mange viktige varer og tjenester. Den job-
ben dere gjør, gjør dere på vegne av hele 
Norge.

Riktig god lesing!
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1 Definisjoner på side 137.
2 Inkluderer ikke ansatte i underliggende selskaper i Aker Kværner Holding. 5
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Egenkapitalrentabilitet  
unoterte selskaper i kategori 1–3: 13,4 %

Driftsinntekter: 1 276 mrd. kroner

Kapitalinnskudd fra/ 
aksjekjøp av staten: 9,4 mrd. kroner

Bevilgninger fra staten: 155 mrd. kroner

Utbytte til staten: 37,7 mrd. kroner

Avkastning i børsnoterte selskaper: 25,2 %

Årsresultat: 120 mrd. kroner

Verdi statens eierandeler: 844 mrd. kroner

Ansatte2  
fordelt  
etter  
selskaper,  
totalt  
299 747
 

Børsnoterte selskaper 

128
mrd. kroner

Unoterte selskaper 
i kategori 1–3

716
mrd. kroner�

Statoil
55,0 % 

Telenor
19,9 % 

DNB
11,8 % 

Norsk 
   Hydro

            6,2 % 

Yara International
   5,2 % 

Kongsberg Gruppen 1,3 %
Entra 1,3 % SAS 0,1 % 

Statens direkte eierskap
Statens direkte eierskap omfatter selska-
per hvor statens eierinteresser forvaltes 
direkte av departementene. Tabellen på 
side 6 gir en oversikt over selskapene,  
totalt 75, fordelt etter departement. Samt- 

 
lige selskaper er omtalt i Statens eier- 
beretning 2017. Kontaktinformasjon til de 
tolv departementene som forvalter sta-
tens eierinteresser i selskaper er på side 
136 i appendiks.

Kategorisering av selskapene
Staten har begrunnelser og mål for det direk-
te eierskapet. Dette fremgår i omtalen av en-
keltselskaper fra side 41 og for de fleste sel-
skapene i Meld. St. 27 (2013–2014) Et mang-
foldig og verdiskapende eierskap (eierskaps-

Omfang og hovedtall

Hovedtall 20171
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Oversikt over statens direkte eierskap

Finansdepartementet
Folketrygdfondet (særlovselskap) 100 % Ikke kategorisert

Forsvarsdepartementet  
Aerospace Industrial Maintenance Norway AS 100 % 2

Helse- og omsorgsdepartementet  
Helse Midt-Norge RHF 100 % 4

Helse Nord RHF 100 % 4

Helse Sør-Øst RHF 100 % 4

Helse Vest RHF 100 % 4

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS 49 % 4

Norsk Helsenett SF 100 % 4

AS Vinmonopolet (særlovselskap) 100 % 4

Klima- og miljødepartementet  
Bjørnøen AS 100 % 4

Enova SF 100 % 4

Kings Bay AS 100 % 4

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
Kommunalbanken AS 100 % 3

Kulturdepartementet  
Carte Blanche AS 70 % 4

AS Den Nationale Scene 66,67 % 4

Den Norske Opera & Ballett AS 100 % 4

Filmparken AS 77,6 % 4

Nationaltheatret AS 100 % 4

Norsk rikskringkasting AS 100 % 4

Norsk Tipping AS (særlovselskap) 100 % 4

Rogaland Teater AS 66,67 % 4

Rosenkrantzgate 10 AS 3,07 % Ikke kategorisert

Talent Norge AS 33,33 % 4

Trøndelag Teater AS 66,67 % 4

Kunnskapsdepartementet  
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 100 % 4

Simula Research Laboratory AS 100 % 4

UNINETT AS 100 % 4

Universitetssenteret på Svalbard AS 100 % 4

Landbruks- og matdepartementet  
Graminor AS 28,2 % 4

Kimen Såvarelaboratoriet AS 51 % 4

Statskog SF 100 % 4

Staur gård AS 100 % 4

Nærings- og fiskeridepartementet  
Ambita AS 100 % 1

Aker Kværner Holding AS 30 % 2

Andøya Space Center AS 90 % 4

Argentum Fondsinvesteringer AS 100 % 3

Baneservice AS 100 % 1

DNB ASA 34 % 2

Eksportfinans ASA 15 % 3

Eksportkreditt Norge AS 100 % 4

Electronic Chart Centre AS 100 % 3

Entra ASA 33,4 % 1

Flytoget AS 100 % 1

Fornybar AS 100 % Ikke kategorisert

GIEK Kredittforsikring AS 100 % 3

Innovasjon Norge (særlovselskap) 51 % 4

Investinor AS 100 % 3

Kongsberg Gruppen ASA 50,001 % 2

Mesta AS 100 % 1

Nammo AS 50 % 2

Nofima AS 56,84 % 4

Norges sjømatråd AS 100 % 4

Norsk Hydro ASA 34,26 % 2

Posten Norge AS 100 % 3

SAS AB 9,88 % 1

Siva – Selskapet for Industrivekst SF 100 % 4

Space Norway AS 100 % 4

Statkraft SF 100 % 3

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 100 % 4

Telenor ASA 53,97 % 2

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 34 % 1

Yara International ASA 36,21 % 2

Olje- og energidepartementet  
Gassco AS 100 % 4

Gassnova SF 100 % 4

Petoro AS 100 % 4

Statnett SF 100 % 4

Statoil ASA 67 % 2

Samferdselsdepartementet  
Avinor AS 100 % 4

Bane NOR SF 100 % 4

Entur AS 100 % 4

Mantena AS 100 % 3

Norske tog AS 100 % 4

NSB AS 100 % 3

Nye Veier AS 100 % 4

Utenriksdepartementet  
Norfund (særlovselskap) 100 % 4

Departement og selskap                                                                  Eierandel  Kategori Departement og selskap                                                                  Eierandel  Kategori

meldingen). Selskapene er inndelt i fire kate- 
gorier ut fra statens mål med eierskapet:

1 Forretningsmessige mål.
2 Forretningsmessige mål og nasjonal for- 

ankring av hovedkontor.
3 Forretningsmessige mål og andre spe-

sifikt definerte mål.
4 Sektorpolitiske mål.

Det sentrale hensynet i statens forret-
ningsmessige eierskap, selskaper i kate-

gori 1–3, er høyest mulig avkastning over 
tid på investert kapital. For selskapene i 
kategori 2 har staten i tillegg et mål om å 
opprettholde norsk forankring av selska-
penes hovedkontor og tilhørende ho-
vedkontorfunksjoner. For selskapene i 
kategori 3 har staten forretningsmessige 
mål og andre samfunnsmessige begrun-
nelser for statlig eierskap enn forankring 
av hovedkontor i Norge. Det er 26 sel-
skaper i kategori 1–3, og statens eierinte-

resser i 21 av disse forvaltes av Eier-
skapsavdelingen i Nærings- og fiskeride-
partementet.

Statens eierskap i selskapene i kategori 
4 har hovedsakelig sektorpolitiske formål. 
Statens eierinteresser i disse selskapene 
forvaltes som oftest av departementene 
som har det aktuelle sektorpolitiske an-
svaret. Som eier vektlegger staten at de 
sektorpolitiske målene nås mest mulig ef-
fektivt.
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Reduksjon av statens eierandeler
I november 2017 ble det på ekstraordi-
nær generalforsamling i SAS besluttet å 
gi styret fullmakt til å kunne gjennomføre 
en eller flere rettede emisjoner på totalt 
inntil 66 mill. nye aksjer frem til ordinær 
generalforsamling i 2018. I tråd med full-
makten, gjennomførte SAS 8. november 
2017 en rettet emisjon mot utvalgte in-
vestorer og styret besluttet 9. november 
2017 å utstede 52,5 mill. nye aksjer (ca. 
16 pst. av utestående ordinære aksjer før 
emisjonen) som tilførte selskapet om lag 
1,27 mrd. svenske kroner i ny egenkapi-
tal. Transaksjonsprisen var 24,2 svenske 
kroner per aksje som innebar en rabatt 
på 7,3 pst. i forhold til børskursen på 
transaksjonstidspunktet. Den norske stat 
deltok ikke i emisjonen og reduserte der-
med sin eierandel i SAS fra 11,45 pst. til 
9,88 pst.

Opprettelse av nye selskaper
Som et ledd i konkurranseutsettingen av 
persontogtjenester, var det nødvendig å 
skille ut viktige produksjonsfaktorer fra 
NSB-konsernet. For å legge til rette for 
konkurranse på like vilkår, ble derfor dat-
terselskapene Materiellselskapet AS (se-
nere endret til Norske tog AS) og Reise-
plan og billett AS (senere endret til Entur 
AS) etablert av NSB i juni 2016. Togvedli-
keholdet var allerede organisert i NSBs 
datterselskap Mantena AS. Norske tog 
AS, Entur AS og Mantena AS ble fisjonert 
ut fra NSB 24. april 2017. Selskapene ble 
da datterselskaper av Samferdselsdepar-
tementets interimselskaper, hhv. Togma-
teriell AS, Reiseplan og billett AS og Tog-
vedlikehold AS. De tre sistnevnte selska-
pene ble oppløst gjennom generalfor-
samlingsvedtak i desember 2017, og 
Samferdselsdepartementet ble med det-
te direkte eier av Norske tog AS, Entur AS 
og Mantena AS.

Kapitalinnskudd
Stortinget har bevilget 4,2 mrd. kroner til 
Investinor AS. Selskapet får overført kapi-
tal ved likviditetsbehov. Ved inngangen  
til 2016 var 2,7 mrd. kroner tidligere over-
ført til selskapet, mens de resterende 1,5 

mrd. kronene var på statens konto. På an-
modning fra selskapet ble det ved ekstra-
ordinær generalforsamling gjennomført 
kapitaltilførsel i mars 2017 på 250 mill. 
kroner.

Etter anmodning fra Stortinget tilførte 
Landbruks- og matdepartementet våren 
2017 Staur gård AS kapital, som følge av at 
selskapet var nær konkurs. Totalt tilførte 
Landbruks- og matdepartementet selska-
pet 8 mill. kroner, slik at selskapet skulle 
kunne innfri sine forpliktelser og oppnå 
en tilfredsstillende egenkapital. Land-
bruks- og matdepartementet har i eierdia-
logen for 2017 understreket at selskapet 
må gå i balanse regnskapsmessig og at 
styret må forsøke å videreutvikle drifts-
konseptet. Selskapet har etter kapitalinn-
skuddet innfridd alle lån og leasingkon-
trakter. Selskapet har i 2017 fått en bedret 
økonomi og snudd det mangeårige un-
derskuddet til et lite overskudd. Styret i 
selskapet satte i 2017 i gang en prosess 
med å se på hvilke muligheter som forelig-
ger for videreutvikling av driften i selska-
pet som kan gi en positiv vekst og utvikling 
i selskapet.

I Prop. 1 S (2017–2018) fremmet Næ-
rings- og fiskeridepartementet forslag om 
å bevilge 43 mill. kroner i egenkapitalinn-
skudd til Store Norske Spitsbergen Kul-
kompani AS til dekning av pensjonsfor-
pliktelser knyttet til selskapets gruvevirk-
somhet. Forslaget ble behandlet gjennom 
Innst. 8 S (2017–2018) og vedtak i Stortin-
get i desember 2017.

Endringer i sektorpolitiske føringer
Samferdselsdepartementet la 5. april 2017 
frem Meld. St. 30 (2016–2017) om virk-
somheten til Avinor AS. Formålet med 
meldingen var å orientere Stortinget om 
selskapets utvikling og planer samt å re-
degjøre for Samferdselsdepartementets 
vurderinger. Et viktig tema for stortings-
meldingen var videre arbeid med konkur-
ranseutsetting av flysikringstjenester. 
Meldingen ble behandlet av Stortinget 15. 
juni 2017. 

I behandlingen av statsbudsjettet vedtok 
Stortinger 14. desember 2017 en lineær 
opptrapping av de økonomiske rammene 

for Nye Veier AS  til et langsiktig bevilgnings-
nivå på 5,3 mrd. kroner, jf. Prop. 1 S (2017–
2018)/Innst. 2 S (2017–2018). I tråd med det 
nivået som er lagt til grunn i Nasjonal trans-
portplan ble det besluttet å bevilge 5 279 
mill. kroner til Nye Veier i 2018. Bevilgnin-
gen vil gå til å finansiere de vederlag Nye 
Veier etter avtaler med staten ved Samferd-
selsdepartementet har krav på knyttet til 
sin aktivitet. I budsjettbehandlingen beslut-
tet også Stortinget å justere selskapets por-
tefølje ved at ansvaret for utbyggingen av 
E6 Skjerdingstad-Melhus S overføres fra 
Statens vegvesen til Nye Veier. 

Det ble fastsatt endrende vedtekter for 
Norsk rikskringkasting AS under ekstraor-
dinær generalforsamling 19. desember 
2017. Formålet med endringen av vedtek-
tene er i all hovedsak å tilpasse disse til 
Stortingets behandling av stortingsmel-
dingene Meld. St. 38 (2014–2015) Open og 
opplyst og Meld. St. 15 (2016–2017) Eit 
moderne og framtidsretta NRK. Endringe-
ne innebærer at NRK-plakaten i sin helhet 
er tatt inn i vedtektenes del II – slik plaka-
ten lyder etter Stortingets behandling av 
Meld St. 15 (2016–2017), jf. Innst. 332. S 
(2016–2017). Endringene innebærer vide-
re at mer detaljerte bestemmelser fastset-
tes i vedtektenes del III. Endringsforslage-
ne i vedtektenes del III er forankret i NRK-
plakaten. I tillegg er det gjennomført en-
kelte mindre endringer i vedtektenes del I. 
Vedtektsendringene pålegger NRK flere 
nye forpliktelser. NRK skal bl.a. ha et selv-
stendig ansvar for å bidra til det norske 
mediemangfoldet (regionalt og nasjonalt). 
Minst 40 pst. av musikken som spilles på 
NRK P1, P2 og P3 skal være norsk, med 
vekt på norskspråklig eller norskkompo-
nert musikk. Videre skal NRK legge ut 
minst 40 pst. i gjennomsnitt for de siste 
tre årene av det frie programbudsjettet 
for TV til eksterne produsenter.

Finansielle rammer
I tråd med de rammer for foretakets virk-
somhet som er angitt i vedtektene for 
Bane NOR SF, vedtok Stortinget i behand-
lingen av statsbudsjettet å bevilge 500 
mill. kroner i driftskreditt til foretaket, jf. 
Prop. 13 S (2017–2018)/Innst. 79 S (2017–

Sentrale saker  
for staten som eier
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2018). Ordningen med driftskreditt bidrar 
til å gi foretaket mer forutsigbare og sta-
bile rammevilkår, og gir dermed Bane 
NOR bedre forutsetninger for å kunne 
drive virksomheten effektivt. Ordningen 
gir også Bane NOR rask og fleksibel tilgang 
til ekstra midler i ekstraordinære situasjo-
nar, som for eksempel ved ulykker og 
 naturkatastrofer.

Andre saker
I Prop. 1 S (2017 -2018) fremmet Nærings- 
og fiskeridepartementet forslag om å av-
vikle Store Norske Spitsbergen Grube-
kompani AS' (SNSG) kullvirsomhet i Svea 
og Lunckefjell. Det ble samtidig fremmet 
forslag om å igangsette opprydding i om-
rådet og at oppryddingen gjennomføres 
med SNSG som ansvarlig byggherre og 

ved hjelp av underleverandører. Forslag 
om en avvikling av kullvirksomheten i 
Svea og Lunckefjell og iverksettelse av 
opprydding innebar at det i statsbudsjet-
tet for 2018 ble foreslått å bevilge 141 mill. 
kroner til opprydding i Svea og Lunckefjell. 
Forslaget ble behandlet gjennom Innst. 8 
S (2017 -2018) og vedtak i Stortinget i de-
sember 2017.
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3 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.
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Kina, Sør-Korea, Polen, Russland og Japan.

6 Statistisk sentralbyrå, Økonomiske analyser 4/2017.
7 Kursutvikling inklusiv reinvestert utbytte (kilde: FactSet).

Norsk og in ter na sjo nal økonomi1 
Veks ten i BNP i Fast lands-Norge var 1,9 pst. i 
2017, opp fra 1,1 pst. i 20162. Konjukturbun-
nen ble nådd i sis te halv del av 2016, og det 
øko no mis ke opp svin get har fort satt gjen-
nom hele 2017. BNP-veks ten har vært dre-
vet av økte pe tro le ums in ves te rin ger og høy-
ere vekst in ter na sjo nalt. Veks ten frem over 
vil mo de re res av re du ser te bo lig in ves te rin-
ger, høy ere ren ter og en ster ke re kro ne. 

Som års gjen nom snitt økte sys sel set tin-
gen i 2017 med 0,1 pst. Sys sel set tin gen 
hol der ikke tritt med be folk nings veks ten, 

og sys sel set tings ra ten har der for fort satt 
å falle. Ar beids le dig hets ra ten, målt ved ar-
beids krafts un der sø kel sen til Sta tis tisk 
sen tral by rå (AKU), var på 4,2 pst. i 2017, 
ned fra 4,7 pst. i 2016. Års lønns veks ten i 
2017 er be reg net til 2,3 pst.3 Pris veks ten 
målt med kon sum pris in dek sen (KPI) var 
1,8 pst. i 2017, hvil ket in ne bæ rer en svak 
opp gang i re al løn nen på 0,5 pst., et ter et 
fall i re al løn nen i 2016. 

Veks ten i glo balt BNP i 2017 er an slått 
til å bli i rundt 3,7 pst.4 Det te har vært 
den bre des te opp gan gen i glo bal øko no-

mi på syv år, hjul pet av vekst i både in-
du stri land og ut vik lings land. Veks ten 
har i stor grad vært knyt tet til økt in du-
stri pro duk sjon og glo bal han del, opp-
gang i ol je pri sen og sterk vekst i fi nans-
mar ke de ne.   

Hos Nor ges vik tig ste handelspartnere5 

var den øko no mis ke veks ten 2,6 pst. i 
2017, opp fra 2,2 pst. i 2016.6 Den øko no-
mis ke opp gan gen i euro om rå det fort sat te 
gjen nom 2017, med år li ge vekst ra ter på i 
over kant av 2 pst. de sis te fire kvar ta le ne. 
Arbeidsledigheten, som fort satt var høy, 

Avkastning og  
finansielle verdier
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 8 Hentet bl.a. fra https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Om-Oslo-Boers/Nyheter-fra-Oslo-Boers/Et-sjeldent-godt-boersaar.
 9 Kursutvikling inklusiv reinvestert utbytte (kilde: FactSet).
10 Bokførte verdier av egenkapitalen kan avvike betydelig fra selskapenes reelle markedsverdi. Verdien av statens eierandel i Aker  

Kværner Holding er beregnet med børskurs for Akastor, Aker Solutions og Kværner og statens indirekte eierandel i disse selskapene.
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fort sat te å falle og var på sitt la ves te på ni 
år. I USA tok veks ten seg opp halv veis ut i 
2017, og end te med en opp gang på 
2,2 pst. for året som hel het. Det te var i 
stor grad dre vet av høy kon sum vekst og til 
dels økte in ves te rin ger. Veks ten i Stor bri-
tan nia før s te halv år ble til nær met hal vert 
sam men lig net med veks ten halv å ret før 
som en føl ge av Bre xits på virk ning på pun-
det, men tok seg opp da pund svek kel sen 
til dels ble re ver sert ut  over 2017.  

Ak sje mar ke det i Norge 
og internasjonalt8  
Ho ved in dek sen ved Oslo Børs steg 19,1 
pst. i 2017, den høy es te opp gan gen si den 
2013. Det var de stør ste sel ska pe ne på 
Oslo Børs som økte mest i ver di, med Stat-
oil, Ma ri ne Har vest, Norsk Hydro og DNB i 
spis sen. En god økonomisk utvikling inter-
nasjonalt førte til stigene verdier på ver-
dens børser, og her hjemme virket i tillegg 
økte olje- og gasspriser positivt inn på ut-
viklingen på Oslo Børs. Sek to rer som te le-
kom, ma te ria ler og fi nans bi dro til opp-
gan gen. 

Kurs ut vik lin gen på Oslo Børs lå på lin je 
med el ler over sam men lign ba re in ter na-
sjo na le in dek ser i 2017. S&P 500-in dek sen i 
USA og den tys ke DAX-in dek sen steg hen-
holds vis 19,4 og 12,5 pst. In dek sen OMX 

Stock holm 30 og Nik kei 225-in dek sen i  
Ja pan steg hen holds vis 3,9 og 19,1 pst. 
FTSE 100-in dek sen i Lon don steg 7,6 pst.

Av kast ning for de 
børs no ter te sel ska pe ne
Avkastningen er summen av utviklingen i 
markedsverdien av et selskaps egenkapi-
tal og direkteavkastning i form av utbytte 
og eventuell effekt av selskapets tilbake-
kjøp og sletting av aksjer. 

Sta ten har di rek te ei er an de ler i åtte sel-
ska per som er no tert på Oslo Børs. Den 
ver di jus ter te av kast nin gen in klu siv re in-
ves tert ut byt te for dis se sel ska pe ne var 
25,2 pst. i 2017, mot 22,8 pst. året før. Av-
kast nin gen er vek tet med ver di en av sta-
tens ei er an de ler ved ut gan gen av 2017. 
Stat oil, som ut gjør drøyt halv par ten av sta-
tens sam le de ver di er på børs, har stor på-
virk ning på vek tet to tal av kast ning.

Verdi av sta tens ei er an del
For å an slå ver di en til sel ska pe ne bru kes 
ver di en av sel ska pets ak sjer for børs no-
ter te sel ska per, og bok ført egen ka pi tal 
fra truk ket mi no ri tets in ter es ser for uno-
ter te sel ska per i ka te go ri 1–3.10 Ta bel len 
på side 16 vi ser ver di an slage ne for hvert 
sel skap for 2017 og 2016. For sel ska pe ne 
hvor sta tens ho ved mål med ei er ska pet 

ikke er for ret nings mes sig, sel ska per i ka-
te go ri 4, opp gis ikke ver di an slag.

Ver di en av sta tens ak sjer på Oslo Børs 
var 716 mrd. kro ner ved ut gan gen av 
2017, opp 119 mrd. kro ner fra året før. 
Stat oil bi dro til å trek ke sam let ver di opp 
med 45,7 mrd. kro ner. Sta tens ei er an del i 
Te le nor, Norsk Hydro og DNB had de en 
ver di mes sig øk ning på hen holds vis 38,0, 
14,9 og 13,1 mrd. kro ner. Ver di en av sta-
tens ei er an de ler i Yara International, En tra 
og Kongs berg Gruppen økte med hen-
holds vis 3,6, 2,2 og 1,6 mrd. kro ner. Mar-
keds ver di en til SAS av statens andel økte 
med 273 mill. kro ner i 2017. 

Sta tens an del av bok ført ver di av uno-
ter te sel ska per i ka te go ri 1–3 var ved ut-
gan gen av 2017 på 128 mrd. kro ner, opp 
11,0 mrd. kro ner fra året før. Sta tens an-
del av bok ført ver di i Stat kraft og Kom mu-
nal ban ken økte i 2017 med henhodsvis 
12,2 og 1,02 mrd. kro ner. For Argentum 
Fonds investeringer AS, Pos ten Norge, AIM 
Norway, In ves ti nor og Aker Kværner Hol-
ding økte også sta tens an del av bok ført 
ver di i 2017, med hen holds vis 778, 455, 
336, 293 og 288 mill. kro ner. For In ves ti-
nor kom  ho ved de len av øk nin gen som 
 føl ge av et ka pi tal inn skudd på 250 mill. 
kro ner. Bok ført ver di av NSB ble re du sert 
med 4,9 mrd. kro ner som føl ge av utfisjo-

Kursutvikling  for børsnoterte selskaper, hovedindeksen på Oslo Børs og bransjeindekser9
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neringen av  Entur, Man te na og Nors ke 
tog. 

Sam let an slag for sta tens ver di er i sel-
ska pe ne i ka te go ri 1–3 var 844 mrd. kro-
ner, opp 130 mrd. kro ner fra året før.

Ut byt te
For regn skaps å ret 2017 vil sta ten mot ta 
37,7 mrd. kro ner i ut byt te, opp nesten 5 
mrd. kro ner fra året før. Ut byt te fra Stat-
kraft har økt mest fra i fjor, med 3,6 mrd. 
kro ner. Fra DNB, Norsk Hydro og NSB har 
ut byt te ne økt med hen holds vis 775, 355 og 
315 mill. kro ner. Ut byt te ne fra Mes ta, Yara 
International og Avi nor er re du sert med 
hen holds vis 350, 346 og 300 mill. kro ner.
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21,9 %12 
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11  Avkastningen er vektet med verdien av statens eierandeler  
ved utgangen av 2017.  

12 Gjennomsnittlig årlig avkastning siste tre år, da Entra ble notert  
 i 2014.

13 Direkteavkastning er beregnet som utbetalt utbytte pr.  
 aksje i 2017 som pst. av aksjekurs ved utgangen av 2017  
 (kilde: FactSet).
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Statens  
eierandel

Markedsverdi av  
egenkapitalen15

Verdi av  
statens eierandel15

Utbytte til staten  
for regnskapsåret16

Statens salgsproveny, 
kapitalinnskudd og aksjekjøp17

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Børsnoterte selskaper

DNB ASA 34 % 34 % 247 740 209 138 84 232 71 107 3 932 3 157 0 0

Entra ASA 33,4 % 33,4 % 22 145 15 755 7 487 5 262 252 212 0 2 490

Kongsberg Gruppen ASA 50,001 % 50,001 % 18 120 14 940 9 060 7 470 225 225 0 0

Norsk Hydro ASA 34,26 % 34,26 % 129 002 85 450 44 198 29 276 1 241 886 0 0

SAS AB 9,88 % 11,45 % 8 141 4 605 804 527 0 0 0 132

Statoil ASA 67 % 67 % 582 219 514 016 390 087 344 391 15 937 15 742 -7 539 -5 025

Telenor ASA 53,97 % 53,97 % 264 106 193 688 142 526 104 524 6 564 6 320 0 0

Yara International ASA 36,21 % 36,21 % 102 921 92 894 37 269 33 638 643 989 0 252

Sum børsnoterte selskaper 1 374 394 1 130 485 715 663 596 196 28 794 27 531 -7 539 -2 151

Bokført egen- 
kapital fratrukket  

minoritetsinteresser
Verdi av statens 

eierandel bokført18
Utbytte til staten  

for regnskapsåret16
Statens salgsproveny, 

kapitalinnskudd og aksjekjøp17

Unoterte selskaper i kategori 1–3

Ambita AS 100 % 100 % 100 96 100 96 1,5 3,2 0 0

Baneservice AS 100 % 100 % 231 218 231 218 14 13 0 0

Flytoget AS 100 % 100 % 717 771 717 771 120 105 0 0

Mesta AS 100 % 100 % 696 716 696 716 0 350 0 0

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 34 % 34 % 58 55 20 19 0,3 0,3 0 0

Aerospace Industrial Maintenance Norway SF 100 % 100 % 798 462 798 462 0 0 0 0

Aker Kværner Holding AS 30 % 30 % 8 648 7 688 2 594 2 306 0 0 0 0

Nammo AS 50 % 50 % 2 495 2 383 1 248 1 192 45 70 0 0

Argentum Fondsinvesteringer AS 100 % 100 % 8 109 7 331 8 109 7 331 350 800 0 0

Eksportfinans ASA 15 % 15 % 6 803 7 065 1 020 1 060 0 0 0 0

Electronic Chart Centre AS 100 % 100 % 9 9 9 9 5 5 0 0

GIEK Kredittforsikring AS 100 % 100 % 239 245 239 245 0 0 0 0

Investinor AS 100 % 100 % 2 927 2 634 2 927 2 634 50 0 -250 -500

Kommunalbanken AS 100 % 100 % 12 478 11 458 12 478 11 458 443 390 0 0

Mantena AS 100 % - 176 - 176 - 0 - 0

NSB AS 100 % 100 % 5 001 9 934 5 001 9 934 315 0 0 0

Posten Norge AS 100 % 100 % 6 353 5 898 6 353 5 898 194 19 0 0

Statkraft SF 100 % 100 % 85 307 73 069 85 307 73 069 6 040 2 400 0 0

Sum unoterte selskaper i kategori 1–3 141 145 130 031 128 023 117 417 7 577 4 155 -250 -500

Sum alle selskaper i kategori 1–3 1 515 539 1 260 516 843 686 713 612 36 371 31 686 -7 789 -2 651

Selskaper i kategori 419

Avinor AS 100 % 100 % - - - - 250 550 0 0

Innovasjon Norge 51 % 51 % - - - - 271,0 183 0 0

Kimen Såvarelaboratoriet AS 51 % 51 % - - - - 0 0,2 0,0 0

Norfund 100 % 100 % - - - - 0 0 -1 500 -1 478

Siva – Selskapet for Industrivekst SF 100 % 100 % - - - - 391 147 0 0

Statnett SF 100 % 100 % - - - - 326,0 350 0 0

Statskog SF 100 % 100 % - - - - 60 53 0 0

Staur gård AS 100 % 100 % - - - - 0 0 -8 0

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 100 % 100 % - - - - 0 0 -144 -587

AS Vinmonopolet 100 % 100 % - - - - 64 75 0 0

Sum selskaper i kategori 4 1 362 1 358 -1 652 -2 065

Sum alle selskaper i kategori 1-4 37 733 33 044 -9 441 -4 716

14 Definisjoner på side 137.    
15  Ved utgangen av 2017. Hentet fra Factset.
16  For Statoil, som betaler utbytte kvartalsvis, oppgis utbetalt utbytte i 2017. Utbetalt 

utbytte består av kontanter og nyutstedte aksjer i selskapet, jf. omtalen av utbytteak-
sjeprogrammet på side ti i Statens eierberetning 2016. Den delen av utbyttebeløpet 
staten har benyttet til å tegne nye aksjer i Statoil, fremkommer i kolonnen «Statens 
salgsproveny, kapitalinnskudd og aksjekjøp». 

17  Salgsproveny vises med positivt fortegn, kapitalinnskudd og kjøp av aksjer vises  
med negativt fortegn.  

18  Statens andel av bokført egenkapital fratrukket minoritetsinteresser. Verdien av 
statens eierandel i Aker Kværner Holding er beregnet med børskurs for Akastor,  
Aker Solutions og Kværner ved utgangen av 2017 og statens indirekte eierandel  
i disse selskapene på samme tidspunkt. Tallene for Kommunalbanken AS er fratruk-
ket fondsobligasjoner på hhv. 2 189 mill. kroner og 994 mill. kroner for 2017 og 
2016.  

19  Selskaper i kategori 4 uten utbytte, salgsproveny, kapitalinnskudd og aksjekjøp  
er ikke inkludert i tabellen.     
       
  

Fi nan si el le ver di er 2017 og 201614

Mill. kroner
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 Statoil ASA/O

le Jørgen  Bratland

1 For nærmere omtale av enkeltselskapers økonomiske utvikling og årsaker til denne, se selskapsomtaler fra side 41.
2  For enkelte selskaper defineres egne utbyttegrunnlag med utgangspunkt i selskapets resultater. For enkelte børsnoterte selskaper er 

også utviklingen i utbytte i kroner pr. aksje et sentralt hensyn i selskapenes utbyttepolitikk.
3 For nærmere omtale av enkeltselskaper, se selskapsomtaler fra side 41.

Nøkkeltall  
økonomisk utvikling
Sel ska per i ka te go ri 1–3 
I ta bel le ne på side 20 og 21 frem går noen 
sen tra le øko no mis ke stør rel ser fra 2017 
for sel ska pe ne hvor sta ten har for ret-
nings mes si ge mål med ei er ska pet, sel ska-
per i ka te go ri 1–3.

Re sul tat ut vik ling 
Sam let års re sul tat et ter skatt og mi no ri-
tets in ter es ser for selskapene i kategori 1–3 
ble 106 mrd. kro ner i 2017, opp 86,7 mrd. 
kro ner fra året før. Statoils bed ring i re sul-
ta tet på 62,5 mrd. kro ner, fra -24,5 mrd. 
kro ner i 2016 til 38,0 mrd. kro ner i 2017, 
bi dro sterkt til det te. Uten Stat oil økte sam-
let års re sul tat fra 44,1  til 68,2 mrd. kro ner, 
en re sul tat vekst på 54,6 pst.

Fle re sel ska per har bed ret års re sul ta tet 
fra fore gå en de år, her un der Stat kraft med 
11,6 mrd. kroner og Te le nor med 9,2 mrd. 
kro ner. Samt li ge selskaper le ver te po si ti ve 
års re sul ta ter i 2017, med unn tak av Mes-
ta, Ek sport fi nans og Man te na.

Inn tekts ut vik ling
Sam le de drifts inn tek ter ble 1 033 mrd. kro-
ner i 2017, opp 153 mrd. kro ner fra året før. 
Statoils opp gang i inn tek ter på 121 mrd. 
kro ner bi dro til det te. I til legg fikk Norsk Hy-
dro økt sine inn tek ter fra året før for selska-
pene i kategori 1-3 med 29,2 mrd. kro ner, 
mens bl.a. Te le nor og Yara International 
had de en ned gang på hen holds vis 6,7 og 
3,4 mrd. kro ner.

Ut byt te an del
Ut byt te an de len er de len av sel ska pets re-
sul tat som be ta les til ei er ne som utbytte.2 

Res te ren de re sul tat for blir i sel ska pet og 
til fø res bok ført egen ka pi tal. Di rek te av-
kast ning til ei er ne kan kom me i form av 
ut byt te og even tu elt til ba ke kjøp av ak sjer.

Av de børs no ter te sel ska pe ne er det for 
regn skaps å ret 2017 bare SAS som ikke be-
ta ler ut byt te, og alle uten om En tra be ta ler 
40 pst. el ler mer av års re sul ta tet et ter 
skatt og mi no ri tets in ter es ser. Blant uno-
ter te sel ska per i ka te go ri 1–3 be ta ler Am-
bita, Ba ne ser vice, Elec tro nic Chart Centre, 

Fly toget, In ves ti nor, Nam mo, NSB, Pos ten 
Norge og Stat kraft ut byt te på 40 pst. el ler 
mer av års re sul ta tet et ter skatt og mi no ri-
tets in ter es ser.

Gjen nom snitt lig ut byt te an del sis te fem 
år il lust re rer sel ska pe nes evne til å gi di-
rek te av kast ning over tid. Det te er be reg-
net som sum men av ut byt te di vi dert på 
sum men av års re sul ta ter et ter skatt og 
mi no ri tets in ter es ser.

Sis te fem år har de børs no ter te sel ska-
pe ne, med unn tak av SAS, be talt en gjen-
nom snitt lig ut byt te an del som va ri e rer mel-
lom 24 og 332 pst. av års re sul ta tet. Uno ter-
te sel ska per i ka te go ri 1–3 har, med unn tak 
av Aer o space In dus tri al Main te nance Nor-
way, Aker Kværner Holding, Ek sport fi nans 
og GIEK Kre ditt for sik ring, be talt en gjen-
nom snitt lig ut byt te an del som va ri e rer mel-
lom 28 og 275 pst. av års re sul ta tet.

Ren ta bi li tet
Ren ta bi li tet er et mål på hvor ef fek tiv res-
surs ut nyt tel sen i et sel skap er sett opp 
mot bok før te ver di er. Egen ka pi tal ren ta bi-
li te ten an gir hvor høy av kast ning eier har 
på den ne de len av ka pi ta len og må les 
som års re sul ta tet et ter skatt og mi no ri-
tets in ter es ser di vi dert med ver di en av 
gjen nom snitt lig bok ført egen ka pi tal.

I 2017 har 13 sel ska per hatt egen ka pi tal-
ren ta bi li tet på 10 pst. el ler mer. Gjen nom-
snitt lig år lig egen ka pi tal ren ta bi li tet sis te fem 
år har vært over 15 pst. for AIM Norway,  
Argentum Fondsinvesteringer, En tra, Fly-
toget, SAS, Stat kraft og Te le nor.  

Sel ska per i ka te go ri 43 
I ta bel len på side 22 frem går noen sen tra le 
øko no mis ke stør rel ser fra 2017 for sel ska-
pe ne hvor sta ten har sek tor po li tis ke mål 
med ei er ska pet, sel ska per i ka te go ri 4.

Fle re sel ska per i ka te go ri 4 ut fø rer opp-
ga ver som ikke er be drifts øko no misk lønn-
som me. For å opp nå de sek tor po li tis ke 
må le ne sta ten har med ei er ska pet i dis se 
sel ska pe ne, kan sta ten dels re gu le re til gan-
gen til mar ke det og pris set tin gen, jf. for 
eks em pel Stat nett og Vin mo no po let, dels 

kjøpe be stem te tje nes ter el ler ser vi ce ni vå-
er, jf. for eks em pel Bane NOR, og dels fi-
nan si e re hele el ler de ler av virk som he ten 
ved di rek te be vilg nin ger over stats bud sjet-
tet, jf. for eks em pel hel se fo re ta ke ne, Kings 
Bay og Pe to ro. I Avi nor fi nan si e res be drifts-
øko no misk ulønn som virk som het av over-
skudd fra sel ska pets øv ri ge virk som het.

Of fent li ge kjøp skjer spe si elt hos sel-
ska per som kon kur re rer i et mar ked. Det 
be nyt tes også for eks em pel ved kjøp av 
hel se tje nes ter fra de re gio na le hel se fo re-
ta ke ne, og det te ut gjør stør ste par ten av 
hel se fo re ta ke nes inn tek ter. Fi nan si e ring 
gjen nom stat li ge be vilg nin ger skjer først 
og fremst hos sel ska per som ikke kon kur-
re rer i et mar ked, mens re gu le ring av kon-
kur ran se og pri ser i stor grad skjer ved of-
fent li ge mo no pol virk som he ter.

Inn tekts ut vik ling
For fle re sel ska per er stat li ge be vilg nin ger 
en ve sent lig del av drifts inn tek te ne. I til-
legg har fle re sel ska per mo no pol på sin 
virk som het.

Sam le de drifts inn tek ter ble 244 mrd. 
kro ner i 2017, opp 20 mrd. kro ner fra året 
før. Drifts inn tek te ne til de re gio na le hel se-
fo re ta ke ne og øv ri ge sel ska per i ka te go ri 4 
ut gjør hen holds vis 145 og 99 mrd. kro ner. 
Bane NOR, Nye Vei er, Norsk Tipping, Nor-
fund og Avi nor har fra 2016 til 2017 økt 
inn tek te ne med hen holds vis 12,0, 3,0, 2,9, 
1,0 og 0,7 mrd. kro ner, mens inn tek te ne til 
Sto re Nors ke Spits ber gen Kulkompani og 
Siva ble re du sert med hen holds vis 392 og 
229 mill. kro ner. 

Kjøp av og til skudd fra sta ten  
som ledd i sek tor po li tik ken
Sam let fikk sel ska pe ne i ka te go ri 4 inn tek-
ter på 152 mrd. kro ner gjen nom kjøp av tje-
nes ter og di rek te be vilg nin ger fra sta ten i 
2017. Av det te ut gjør fi nan si e rin gen av hel-
se tje nes ter to talt 134 mrd. kro ner, mens 
18 mrd. kro ner går til øv ri ge sel ska per i ka-
te go ri 4. I til legg kjøp te sta ten be drifts øko-
no misk ulønn som me tje nes ter fra NSB og 
Pos ten Norge for hen holds vis 3,3 og 0,35 
mrd. kro ner i 2017. Der med fikk sel ska pe ne 
i ka te go ri 3 og 4 sam le de inn tek ter på 155 
mrd. kro ner fra sta ten gjen nom kjøp og til-
skudd som ledd i sek tor po li tik ken.
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4 Definisjoner på side 137.
5  For Entra benyttes netto leieinntekter.
6  SAS presenterer sine regnskap i svenske kroner (SEK). Tallene i tabellen er omregnet til 

norske kroner (NOK). Benyttet valutakurs er gjennomsnittskurs for 2017, NOK/SEK 95,82, 
og kurs ved balansedato, NOK/SEK 97,77.

7  Statoil presenterer sine regnskap i dollar (USD). Tallene i tabellen er omregnet til norske 
kroner (NOK). Benyttet valutakurs er gjennomsnittskurs for 2017, NOK/USD 8,2712. 
    

Kon sern regn skaps tall 2017 – sel ska per i ka te go ri 1–34

Mill. kroner

 STATENS EIERANDEL DRIFTSINNTEKTER5 DRIFTSRESULTAT ÅRSRESULTAT ETTER SKATT 
OG MINORITETSINTERESSER SYSSELSATT KAPITAL TOTAL BALANSE

Børsnoterte selskaper

DNB ASA 34 % 51 140 26 858 21 803 – 2 698 268

Entra ASA 33,4 % 1 913 1 483 4 464 37 387 43 410

Kongsberg Gruppen ASA 50,001 % 14 490 772 554 10 705 20 843

Norsk Hydro ASA 34,26 % 112 167 10 663 8 783 109 509 163 327

SAS AB6 9,88 % 40 884 1 159 1 101 16 262 31 829

Statoil ASA7 67 % 506 090 113 903 37 965 563 757 918 930

Telenor ASA 53,97 % 124 756 26 739 11 982 136 632 201 766

Yara International ASA 36,21 % 93 812 3 777 3 948 101 672 129 246

Sum børsnoterte selskaper 945 252 185 354 90 600 975 924 4 207 799

Unoterte selskaper i kategori 1–3

Ambita AS 100 % 368 6 6 106 177

Baneservice AS 100 % 743 45 26 375 581

Flytoget AS 100 % 932 151 120 717 1 409

Mesta AS 100 % 3 765 -19 -15 702 1 726

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 34 % 481 18 4 81 138

Aerospace Industrial Maintenance Norway AS 100 % 1 173 95 316 798 1 475

Aker Kværner Holding AS 30 % 0 -2 960 8 650 8 650

Nammo AS 50 % 4 462 367 181 3 818 5 650

Argentum Fondsinvesteringer AS 100 % 1 664 1 595 1 577 8 141 8 201

Eksportfinans ASA 15 % -224 -338 -254 – 22 398

Electronic Chart Centre AS 100 % 25 1 1 9 16

GIEK Kredittforsikring AS 100 % 53 -9 -5 – 471

Investinor AS 100 % 74 28 40 2 927 2 943

Kommunalbanken AS 100 % 2 130 1 783 1 429 – 412 854

Mantena AS 100 % 1 524 89 -26 176 1 078

NSB AS 100 % 14 990 578 630 5 878 11 434

Posten Norge AS 100 % 24 678 701 382 10 136 16 962

Statkraft SF 100 % 30 567 17 187 11 926 128 720 166 493

Sum unoterte selskaper i kategori 1–3 87 405 22 276 17 298 171 234 662 656

Sum alle selskaper i kategori 1–3 1 032 657 207 630 107 898 1 147 158 4 870 455
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Kon sern regn skaps tall 2017 – sel ska per i ka te go ri 1–38

Mill. kroner

 8 Definisjoner på side 137. 
 9 Siste 3 år  
10  For DNB og Kommunalbanken benyttes ren kjernekapitaldekning.  

For Eksportfinans benyttes kjernekapitaldekning.   

 UTBYTTEANDEL GJENNOMSNITTLIG UTBYTTE- 
ANDEL SISTE FEM ÅR EGENKAPITALANDEL10 EGENKAPITALRENTABILITET GJENNOMSNITTLIG EGENKAPITAL- 

RENTABILITET SISTE FEM ÅR

Børsnoterte selskaper

DNB ASA 55 % 37 % 16 % 11 % 13 %

Entra ASA 17 % 24 % 44 % 27 % 17 %

Kongsberg Gruppen ASA 81 % 78 % 35 % 8 % 13 %

Norsk Hydro ASA 41 % 69 % 56 % 10 % 4 %

SAS AB 0 % 0 % 25 % 16 % 11 %

Statoil ASA 62 % 332 % 36 % 12 % 2 %

Telenor ASA 102 % 157 % 31 % 22 % 12 %

Yara International ASA 45 % 47 % 60 % 5 % 10 %

Vektet gjennomsnitt børsnoterte selskaper 13,5 %

Unoterte selskaper i kategori 1-3

Ambita AS 26 % 38 % 59 % 6 % 32 %

Baneservice AS 60 % 27 % 43 % 11 % 15 %

Flytoget AS 100 % 119 % 51 % 16 % 19 %

Mesta AS 0 % 135 % 40 % -2 % 16 %

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 29 % 100 % 42 % 6 % 54 %

Aerospace Industrial Maintenance Norway AS 0 % 0 % 54 % 50 % 15 %

Aker Kværner Holding AS 0 % -18 % 100 % – –

Nammo AS 50 % 50 % 44 % 7 % 12 %

Argentum Fondsinvesteringer AS 22 % 55 % 99 % 20 % 11 %

Eksportfinans ASA 0 % 0 % 94 % -4 % -18 %

Electronic Chart Centre AS 388 % 275 % 56 % 14 % 13 %

GIEK Kredittforsikring AS 0 % 0 % 51 % -2 % 3 %9

Investinor AS 125 % 43 % 99 % 1 % 1 %

Kommunalbanken AS 31 % 29 % 18 % 13 % 12 %

Mantena AS 0 % – 16 % – –

NSB AS 50 % 32 % 44 % 8 % 16 %

Posten Norge AS 51 % 59 % 38 % 6 % 4 %

Statkraft SF 51 % 104 % 53 % 15 % 4 %

Vektet gjennomsnitt unoterte selskaper i kategori 1–3 13,6 %

Vektet gjennomsnitt alle selskaper i kategori 1–3 13,5 %
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11 Definisjoner på side 137.

Kon sern regn skaps tall 2017 – sel ska per i ka te go ri 411

Mill. kroner

 STATENS  
EIERANDEL DRIFTSINNTEKTER2 DRIFTSRESULTAT ÅRSRESULTAT ETTER SKATT 

OG MINORITETSINTERESSER
EGENKAPITAL FRA-

TRUKKET MINORITETS-
INTERESSER

TOTAL BALANSE KJØP AV/TILSKUDD 
FRA STATEN

Selskaper i kategori 4

Andøya Space Center AS 90 % 103 -6 -4 88 145 36

Avinor AS 100 % 11 526 1 237 499 14 054 43 936 0

Bane NOR SF 100 % 12 038 6 017 23 10 689 170 090 12 058

Bjørnøen AS 100 % 0 0 0 4 4 0

Carte Blanche AS 70 % 40 0 1 9 22 27

AS Den Nationale Scene 66,67 % 149 2 2 41 77 120

Den Norske Opera & Ballett AS 100 % 784 9 8 -100 263 612

Eksportkreditt Norge AS 100 % 111 4 4 47 86 110

Enova SF 100 % 125 9 10 27 56 125

Entur AS 100 % 431 46 37 114 392 0

Gassco AS 100 % 0 0 0 15 1 035 13

Gassnova SF 100 % 282 -5 -4 40 314 269

Graminor AS 28,2 % 72 0 1 75 104 22

Innovasjon Norge 51 % 1 214 301 301 1 579 24 941 1 071

Kimen Såvarelaboratoriet AS 51 % 12 0 0 12 14 4
Kings Bay AS 100 % 56 -6 -6 6 52 51

Nationaltheatret AS 100 % 262 -13 -13 8 124 196

Nofima AS 56,84 % 595 21 23 154 348 102

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS 49 % 35 0 0 13 17 21

Norfund 100 % 1 605 1 461 1 941 23 327 25 667 39

Norges sjømatråd AS 100 % 362 -144 -138 343 436 0

Norsk Helsenett SF 100 % 621 5 6 109 277 110

Norsk rikskringkasting AS 100 % 5 921 3 43 1 157 3 130 0,3

Norsk Tipping AS 100 % 34 922 5 222 5 251 364 6 336 0

Norske tog AS 100 % 997 268 143 2 566 11 207 0

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 100 % 72 2 4 39 89 35

Nye Veier AS 100 % 3 499 237 261 1 899 3 029 2 075

Petoro AS 100 % 281 5 7 20 237 280

Rogaland Teater AS 66,67 % 112 4 2 56 120 62

Simula Research Laboratory AS 100 % 215 13 7 74 153 60

Siva - Selskapet for Industrivekst SF 100 % 209 22 421 923 3 185 245

Space Norway AS 100 % 59 -33 35 488 726 0

Statnett SF 100 % 7 401 1 312 813 14 011 58 721 0

Statskog SF 100 % 379 78 81 1 720 2 051 18

Staur gård AS 100 % 9 1 1 8 9 8

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 100 % 192 -169 -172 113 648 0

Talent Norge AS 33,33 % 65 2 2 5 72 36

Trøndelag Teater AS 66,67 % 133 0 0 16 46 71

UNINETT AS 100 % 309 -15 -4 202 409 131

Universitetssenteret på Svalbard AS 100 % 148 1 1 11 75 129

AS Vinmonopolet 100 % 13 444 147 127 796 3 696 0

Sum selskaper i kategori 4 98 647 9 713 18 123

Regionale helseforetak

Helse Midt-Norge RHF 100 % 20 972 345 307 9 119 19 268 19 419

Helse Nord RHF 100 % 17 109 361 383 10 549 17 872 16 145

Helse Sør-Øst RHF 100 % 79 097 1 104 1 016 34 912 64 196 71 791

Helse Vest RHF 100 % 27 673 520 577 14 616 23 424 26 141

Sum regionale helseforetak 144 851 2 283 133 496

Sum alle selskaper i kategori 4 243 498 11 996 151 619
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1 PwC: PwC Global CEO Survey
2 PwC: Corporate performance: What do investors want to know?
3  Arnold, Bassen and Frank: Integrating CSR reports into financial 

statements: An experimental study
4 Serafeim: Integrated reporting and investor clientele. Harvard 

Business School
5 Blacksun: Realizing the benefits, the impact of integrated  

reporting
6 PwC: Bærekraft 100: https://www.pwc.no/no/publikasjoner/

pwc-baerekraft-100.html

I dag er verdens økonomier, mennesker og 
kunnskap uløselig knyttet sammen. Finan-
siell stabilitet og en bærekraftig utvikling er 
globale mål. Verdens bedrifter er en av-
gjørende del av dette økosystemet – gode 
 investeringsbeslutninger, sunn bedriftsat-
ferd og riktig informasjonsdeling er kritisk 
både for verdiskaping og renommé.

En viktig driver er økende forventnin-
ger fra ulike interessentgrupper om større 
ansvarlighet. Denne ansvarligheten kan 
være knyttet til miljøvennlig atferd, arbeid 
for utslippsreduksjon av klimagasser, iva-
retakelse av menneskerettigheter og fo-
kus på sosiale forhold som ulikhet. Pro-
dukter og tjenester som forbrukere kjøper 
skal helst oppfylle disse forventningene 
gjennom hele verdikjeden. 

En annen viktig driver er at data nå er 
tilgjengelig på en måte som vi aldri har sett 
før. Eric Schmidt, tidligere styreleder i Goo-
gle, forteller at vi i dag produserer like mye 
data på to dager som vi tidligere har produ-
sert siden tidenes morgen. Dette innebæ-
rer en betydelig større jobb for dem som 
skal navigere i eller søke etter informasjon. 
Bedrifter må derfor hjelpe sine interessen-
ter ved å spisse budskapet på områder 
som er viktige for dem. Og informasjon bør 
deles kontinuerlig, ikke bare gjennom kvar-
talsvise og årlige oppdateringer.

Finansiell rapportering  
alene er ikke tilstrekkelig
I denne virkeligheten har vi et stort rap-
porteringsgap. Det forventes stadig mer 
og bedre informasjon fra hver enkelt virk-
somhet. Det holder ikke lengre å kun rap-
portere tradisjonell, finansiell informa-
sjon. Det må rapporteres om ikke-finansi-
elle forhold, men det finnes ingen allment 
anerkjent «god regnskapsskikk» for slik 
informasjon.

Bedre rapportering =  
flere muligheter
Det å strukturere informasjon og rapporte-
ring på en klok måte er viktigere og vanske-
ligere enn noen gang. Vår erfaring er at 
stadig flere bedrifter og ledere tar inn over 
seg at det er nødvendig å fokusere på og 
rapportere om mer enn finansielle forhold. 
Og mange bedriftsledere ser at dette også 
skaper muligheter. I PwCs årlige globale 
CEO undersøkelse fortalte 75 pst. av be-
driftslederne at de mener måling og rap-
portering av selskapets aktiviteter på tvers 
av sosiale, miljømessige og økonomiske 
dimensjoner bidrar til bedre og mer lang-
siktig verdiskapning for egen virksomhet.1 

Dette underbygges av en rekke under-
søkelser som finner dokumentasjon for at 
en mer integrert finansiell og ikke-finansi-
ell rapportering med sterkere fokus på 
selskapers strategi, gir bedre dialog mot 
investorer og høyere verdiskaping. I en 
annen studie PwC gjennomførte ble inves-
torer spurt om deres syn på mulige konse-
kvenser av mer transparent og strategisk 
rapportering. Tilbakemeldingen var klar: 
89 pst. av investorene mente åpenhet om 
virksomhetens strategi, risiko, verdidrive-
re og muligheter hadde direkte innvirkning 
på selskapets kapitalkostnad.2 Investorene 
sa også at prinsippene bak en mer strate-
gisk og integrert rapportering gjorde at de 
kunne forbedre sine investeringsanalyser. 

Studier utført ved University of Bern, 
University of Hamburg og Harvard Busi-
ness School dokumenterer at mer helhet-
lig ekstern rapportering påvirker et sel-
skaps verdi positivt3 og gjør at foretaket 
tiltrekker seg mer langsiktige investorer4. 
En omfattende undersøkelse utført av 
Blacksun5 dokumenterer at virksomheter 
som har gjort grep for å få en mer strate-
gisk ekstern rapportering kan vise til:

P bedre intern forståelse for forretnings-
muligheter og risiko (65 pst.)

P forbedringer i intern beslutningstaking 
(79 pst.)

P bedre samhandling om strategi og mål-
settinger mellom styret og virksomhe-
tens strategifunksjoner (78 pst.).

Hovedutfordringer med  
dagens selskapsrapportering
I dag er det betydelige mangler i hvordan 
virksomheter rapporterer. De gjeldende 
rapporteringskravene for finansiell rappor-
tering oppfattes som komplekse, og er ikke 
utarbeidet for å formidle et fullstendig bil-
de av hva en virksomhet gjør og prioriterer; 
de er laget ut fra andre hensyn. Både nor-
ske og internasjonale selskaper forsøker å 
bøte på informasjonsgapet på beste vis. 
Men noen ganger kan en stille spørsmål 
ved om selskapene virkelig forstår sin egen 
virksomhet ut fra hva de kommuniserer.

Høsten 2017 gjennomførte PwC en ana-
lyse av den ikke-finansielle informasjonen 
til Norges 100 største virksomheter.6 Analy-
sen inkluderte både årsrapportene og an-
nen informasjon delt offentlig av selskapet. 
Hovedkonklusjonen var at norske virksom-
heters eksterne rapportering fremstår mer 
som et pliktløp enn åpen, relevant og godt 
strukturert informasjon som forteller det 
mest vesentlige om selskapet.

Basert på analysen og PwCs egen erfa-
ring med rapportering og revisjon av finan-
siell og ikke-finansiell informasjon, tydelig-
gjøres noen hovedutfordringer i hvordan 
norske virksomheter rapporterer:

P Mange virksomheter viser svak eller in-
gen sammenheng mellom strategi, 
mål, risiko og oppnådde finansielle og 
ikke-finansielle resultater. Åtte av ti sel-
skaper har ikke rapportert hva som fak-
tisk er vesentlig for virksomhetens lang- 
siktige verdiskaping.

P Selskapsrapporteringen fokuserer i stor 
grad på fortiden, og sier lite om fremtid 
i form av strategi og mål.

P Rapportering om risiko sier for lite om 
risikotoleranse og tiltak for å håndtere 
ikke-ønsket risiko. Halvparten av selska-
pene rapporterer ikke på klimarisiko.

Vend innsiden ut!
Muligheter med bedre selskapsrapportering
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P Rapporteringen er for omfattende og 
utvannet.

P Det er liten åpenhet om strategi, risiko 
og prioriteringer.

P Måltallene det rapporteres på er lite re-
levante og mål som settes er lite ambi-
siøse eller relevante. Kun halvparten av 
virksomhetene rapporterer tydelig på 
ikke-finansielle mål, eksempelvis for 
bærekraft.

Egenskaper ved «god rapportering»
Gjennom de siste årene har ulike institu-
sjoner, virksomheter og ildsjeler jobbet 
målrettet med å forsøke å finne modeller 
for å tette informasjonsgapet. En hel rek-
ke forslag og initiativer har vært lansert. 
Dette arbeidet er utfordrende, ikke minst 
fordi det ofte ikke er ønskelig med mer re-
gulering, og særlig ikke av temaer som det 
er utfordrende å regulere.

Det som imidlertid avtegner seg er 
noen egenskaper som kjennetegner god 
rapportering:

P Virksomheten informerer tydelig om 
hva som er dens mål, og med mål som 
handler om mer enn finansielle presta-
sjoner. De beste tar eksempelvis inn re-
levante mål knyttet til FNs-bærekrafts-
mål og viser på den måten hvordan sel-
skapet jobber med verden rundt seg.

P Informasjonen tar utgangspunkt i risi-
ko og vesentlighet – hva som er kritisk 
for foretakets måloppnåelse og som 
selskapets interessenter er opptatt av.

P Bedriften rapporterer på det som er 
viktig for dens verdiskapning. Det betyr 
at informasjonen som deles er strate-
gisk fokusert, tar utgangspunkt i virk-
somhetens kjerneprosesser og handler 

om det som fremmer og hemmer 
måloppnåelse på kort og lang sikt. 
Sammenhengen mellom strategi, mål, 
risiko og oppnådde finansielle og ikke-
finansielle resultater vises.

P Informasjon er ikke bare bakoversku-
ende, men vel så mye fremtidsrettet.

P En rød tråd som viser sammenhengen 
mellom rapportering på vedtatt strate-
gi, målsettinger, og oppnådde resulta-
ter.

P Vesentlig risiko for å ikke nå målene, 
risikotoleranse og tiltak for å håndtere 
ikke-ønsket risiko er belyst.

P Informasjonen er fullstendig (gitt hva 
som er vesentlig), relevant, kort, nøyak-
tig og sammenlignbar over tid.

P Informasjonen er ekte og sann. 

Tre råd på veien
På tross av at det er krevende arbeid, er 
det like fullt mulig for komplekse virksom-
heter å rapportere godt. Dette finnes det 
flere eksempler på. 

Basert på erfaring er det særlig tre råd 
som ønskes løftet frem:

1 Kommuniser det vesentlige
Den eksterne rapporteringen må ta ut-
gangspunkt i hva som må til for å forstå 
selskapets verdiskaping og hva som er ve-
sentlig for virksomhetens interessenter. 
«One size does not fit anyone»; virksom-
heten må skreddersy sin rapportering ut 
fra hva som er kritisk for den enkelte. En 
viktig del av dette er å forstå hva virksom-
hetens interessenter er opptatt av. Inter-
essentene består av mer enn investorer – 
ansatte, myndigheter, leverandører og 
samfunnet rundt selskapet er alle eksem-

Sikre en sammenheng
Den eksterne rapporteringen
skal gi et mest mulig helhetlig
bilde av hvordan selskapet skaper
verdier og fremmer levedyktighet.

Knytt elementene sammen, og
fortell en helhetlig historie

som inkluderer
virksomhetens verdikjede,
kritiske eksterne forhold,
strategi, mål, risiko
og prestasjoner.

1.
2.

Kommuniser det vesentlige
Design en ekstern rapportering
med utgangspunkt i det som
er vesentlig for langsiktig
verdiskaping og hva
interessentene for øvrig 
er opptatt av

3.
Rapporter om måloppnåelse
Det er lite poeng i å bare fortelle om mål.
Måltall må beskrives og det som er viktig 
rapporteres på. Der virksomheten har avvik 
mellom mål og måloppnåelse, forklar hvorfor.

Fordelene ved 
mer integrert 
rapportering
Spør deg selv...

Intern  
rapportering
P Bruker vi tid på å produsere 

tall? Eller bruker vi tid til å 
skape reell innsikt? 

P Er rapporteringen fleksibel 
nok til at vi fanger opp og 
kan respondere på kritiske 
endringer? 

P Har vi innsikt i markedet og 
den ikke-finansielle informa-
sjonen vi trenger for å ligge i 
forkant? Eller er vi for 
avhengige av historisk, 
finansiell informasjon? 

P Har vi tydelige måleindikato-
rer som er kjent for alle, og 
er det tydelig hvem som er 
ansvarlig? 

P Klarer vi å ha et fullstendig 
og tidsriktig bilde av hva som 
skjer i bedriften finansielt og 
operasjonelt? 

Ekstern  
rapportering
P Kan de som ikke kjenner oss 

fra innsiden forstå hva vi 
driver med og hvordan vi 
skaper verdier? 

P Viser rapporteringen en klar 
sammenheng mellom 
strategi, mål og prestasjoner? 

P Rapporterer vi om de 
virkelige risikoene og 
suksessfaktorene våre?

P Er vi konkrete nok på hva 
som er målene våre og 
hvordan vi måler? 

P Ville jeg ha investert i 
selskapet på bakgrunn av det 
vi viser frem – både finansi-
elle og ikke-finansielle mål og 
oppnådde resultater? 

Alle ledergrupper trenger å se 
seg selv fra utsiden, og vurdere 
hva virksomheten kommunise-
rer eksternt med et kritisk blikk; 
som en investor, nyansatt, 
kunde eller leverandør. 
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pler på interessenter. Og virksomhetens 
mål må (eller bør) være mye mer enn fi-
nansielle.

2 Sikre en sammenheng
Den eksterne rapporteringen skal gi et 
mest mulig helhetlig bilde av hvordan sel-
skapet skaper verdier og fremmer leve-
dyktighet fremover. En helhetlig historie 
fortelles når strategi, mål, risiko og presta-
sjoner er knyttet sammen. Temaer som 
bør omtales er typisk forretningsmodell, 
vesentlige eksterne forhold som påvirker 
virksomheten, strategier, strategisk risiko 
og målsettinger, og indikatorer som viser 
grad av måloppnåelse. Det innebærer at 
selskapet må etablere en ekte og dyp inn-
sikt i hva som skaper verdier på kort og 
lang sikt for virksomheten. Det selskapet 
skal rapportere om eksternt er sannsyn-
ligvis i mye større grad enn før det virk-
somheten styrer etter internt. Det «dash-

bordet» interessentene ønsker informa-
sjon fra er det som faktisk skaper verdier. 
Og det bør være akkurat det ledelsen sty-
rer etter. Det kan være uheldig eller kan-
skje umulig å vise frem deler av dette som 
følge av konkurranse eller konfidensiali-
tet. Men det er sannsynligvis bare unn-
taksvis et problem, og selskaper bør stre-
ve etter å være så transparente som mu-
lig.

3 Rapporter på måloppnåelse
Den eksterne rapporteringen må innehol-
de informasjon om måltall og det som har 
vært viktig for å nå de fastsatte målene (el-
ler gjorde at de ikke ble nådd). Der det er 
avvik mellom mål og måloppnåelse, bør 
det vedlegges en forklaring på avviket. Og 
virksomheten må benytte seg av de mulig-
hetene som ligger i dagens teknologi når 
den skal rapportere på måloppnåelse, i 
stedet for å øke det manuelle byråkratiet. 

Oppsummert betyr dette at bedrifter 
må vende mer av innsiden ut. Virksomhe-
ter må ikke vær redde for å fortelle om 
hvordan selskapet arbeider med å inte-
grere hensyn som ikke er direkte finansi-
elle. De eksterne interessentene er opp-
tatt av hva som skjer på innsiden, hvordan 
selskapet jobber og om det faktisk måler 
og styrer bedriften etter mer enn bare fi-
nansielle prestasjoner.

Det magiske ved  
å rapportere åpent
Virksomheter som de siste årene har rap-
portert eksternt på en slik måte som be-
skrevet over forteller om noe magisk. Mer 
fokus på vesentlighet, verdidrivere og risi-
ko i ekstern rapportering ser ut til å skape 
bedre innsikt, mer styre- og ledelsesfokus 
og bedre beslutninger. Med andre ord dri-
ver transparens i ekstern rapportering sel-
skapet i positiv retning.

De beste virksomhetene integrerer  
FNs bærekraftsmål i sin eksterne rapportering
Vi har alle et ansvar for å bidra til en bærekraftig verden,  
og de fleste virksomheter tar sitt samfunnsansvar stadig 
mer på alvor. Vårt klare råd er å integrere FNs bærekrafts-
mål i forretningsstrategi, risikostyring, prestasjonsmåling 
og ekstern rapportering.

Vi ser at en rekke ledende foretak gjør dette stadig bedre, 
og de beste virksomhetene gjør dette ved å:
1 Identifisere bedriftens interessenter og forstå hva de er 

opptatt av
2 Identifisere hvilke bærekraftstemaer som utgjør en risiko 

og hvilke som utgjør en mulighet. Analysen gjennomføres 
med selskapets strategi og mål som bakgrunn. De beste 
gjør dette som en integrert del at selskapets risikostyring.

3 Kartlegge hvordan og hvilke verdier bedriften skaper 
gjennom den etablerte forretningsstrategien. Identifisere 
hvilke bærekraftsmål bedriften kan påvirke positivt 
gjennom sin strategi og de verdiene bedriften skaper.

4 Definere mål og iverksette planer for å maksimere det 
positive og minimerer det negative bidraget til de aktuelle 
bærekraftsmålene.

5 Rapporter eksternt om arbeidet. De beste gjør dette ved å 
rapportere tydelig om prosessen for å integrere bære-
kraft i virksomhetsstyring og internkontroll, strategier, 
mål og prestasjonsmåling.
 

FNs 17 bærekraftsmål
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Det sen tra le hen sy net i sta tens for ret-
nings mes si ge ei er skap (sel ska per i ka te-
go ri 1–3) er høy est mu lig av kast ning over 
tid på in ves tert ka pi tal. Sta tens ei er skap i 
sel ska pe ne i ka te go ri 4 har ho ved sa ke lig 
sek tor po li tis ke for mål, og som eier vil sta-
ten vekt leg ge at de sek tor po li tis ke må le ne 
nås mest mu lig ef fek tivt. 

Det stat li ge ei er ska pet skal ut ø ves pro-
fe sjo nelt og for ut sig bart in nen for ram-
men av norsk sel skaps lov giv ning og an net 
lov verk, ba sert på all ment ak sep ter te ei er-
sty rings prin sip per og med be visst het om 
skil let mel lom rol len som eier og and re 
rol ler sta ten har.

Ei er skaps ut øv el se
Sta tens ei er skaps ut øv el se skal bi dra til 
ver di ska ping ved å føl ge opp sta tens mål 
med ei er ska pet. Sta ten er opp tatt av at 
sel ska pe ne le des av eg ne de per so ner og 
at de sty rer et ter mål som sam sva rer med 
ei ers mål, at sel ska pe ne har eg net stra te gi 
og hen sikts mes si ge be slut nings struk tu rer 
og in sen ti ver, at le del sen dis po ne rer ka pi-
ta len for måls tjen lig, at drif ten er bæ re-
kraf tig og at ei e re og allmenheten får godt 
inn syn i sel ska pe nes virk som het. For å 
ope ra sjo na li se re det te, er sta tens ei er-
skaps ut øv el se inn ret tet slik at den skal bi-
dra til ver di ska ping gjen nom:

1 Eg net sty re sam men set ting
2 God virk som hets sty ring
3 Ef fek tiv ka pi tal struk tur og ut byt te
4 Bæ re kraft og sam funns an svar in te-

grert i virk som he ten
5 Åpen het og re le vant rap por te ring

Det er sty ret og dag lig le der som ut ø ver 
for valt nin gen ut fra sel ska pets og ei er nes 
in ter es ser. Sta ten ut ø ver sin myn dig het 
som eier gjen nom ge ne ral for sam lin gen/
fo re taks mø te, og ar bei der lø pen de med 
eier opp føl ging på oven nevn te om rå der. 
Sta tens stem me giv ning på ge ne ral for-
sam ling og eier opp føl ging er ba sert på 
sta tens ti prin sip per for god ei er sty ring, 
ut dy pen de for vent nin ger og øv ri ge ram-
mer. Fi gu ren på side 34 gir en for enk let 
frem stil ling av sta tens prin sip per for god 
ei er sty ring og for vent nin ger inn delt et ter 
eier tema. En full sten dig re de gjø rel se av 

sta tens ei er skaps po li tikk frem går av Meld. 
St. 27 (2013– 2014) Et mang fol dig og ver di-
ska pen de ei er skap (ei er skaps mel din gen).

Sta tens for vent nin ger fra ei er skaps-
mel din gen er kom mu ni sert til sel ska pe-
nes sty rer og ad mi nist ra sjon. Fle re de par-
te men ter har, in nen for ram me ne i sel-
skaps- og ver di pa pir lov giv nin gen og prin-
sip per for god ei er sty ring, mø ter med 
sel ska pe ne hvert kvar tal, år li ge mø ter om 
sam funns an svar og ved be hov kon takt 
om sær skil te sa ker.   For en kel te de par te-
men ter og sel ska per kan mø te fre kven sen 
være la ve re, for eks em pel mø ter hvert 
halv år og/el ler et ter be hov. 

I mø te ne med sel ska pe ne drøf tes for-
hold som har be tyd ning for sta tens mål 
med ei er ska pet og sel ska pets virk som het, 
her un der sta tens for vent nin ger. Syns-
punk ter sta ten gir ut trykk for over for sel-
ska pe ne er å be trak te som inn spill til sel-
ska pets styre og ad mi nist ra sjon.

Sta tens for vent nin ger og eier opp føl-
ging av dis se støt ter opp un der sta tens 
mål med ei er ska pet, dvs. lang sik tig av-
kast ning og/el ler ef fek tiv sek tor po li tisk 
mål opp nå el se. Eier opp føl gin gen skjer 
gjen nom de par te men te nes dag li ge ar beid 
og lø pen de kon takt med sel ska pe ne. God 
eier opp føl ging kre ver å set te seg inn i re le-
vant og opp da tert in for ma sjon om sel ska-
pe nes virk som het og å bygge kom pe tan se 
som er re le vant for å ut ø ve ei er rol len best 
mu lig. På de nes te si de ne gjø res det nær-
me re rede for hvor dan sta ten som eier ar-
bei der med å bi dra til sel ska pe nes ver di-
ska ping. Det te er ikke en kom plett be skri-
vel se, men gir et inn blikk i sta tens ar beid.

Eg net sty re sam men set ting
En av de mest sen tra le opp ga ve ne for sta-
ten som eier er å bi dra til godt sam men-
sat te og kom pe ten te sty rer. Må let er at 
sty ret i det en kel te sel skap sam let sett re-
pre sen te rer øns ket kom pe tan se og er fa-
ring ut fra sel ska pets virk som hets om rå de, 
mu lig he ter og ut ford rin ger samt sta tens 
mål med ei er ska pet.

Sty re ne bør være sam men satt og fun-
ge re slik at de best mu lig frem mer sta tens 
mål med ei er ska pet og er kom pe tan se-
mes sig le den de i sin bran sje. Hvis ikke kan 

sel ska pe ne over tid ut vik le seg svakere 
enn sine kon kur ren ter. Rik tig kom pe tan se 
er grunn pi la ren i styrevalgarbeidet og det 
vik tig ste kri te ri et i søk et ter og valg av kan-
di da ter. Kom pe tan se hand ler om re le vant 
er fa ring og bak grunn, så vel som per son-
lig eg net het. 

Med ut gangs punkt i de grunn leg gen de 
kom pe tan se be ho ve ne vil sta ten bi dra til 
at det en kel te sty re re pre sen te rer et re le-
vant mang fold. Bak grun nen for at mang-
foldelementet til leg ges vekt er bl.a. at 
mang fold i bak grunn og kom pe tan se bi-
drar til et godt sty re ar beid og gode be slut-
nin ger ved at sa ker be ly ses fra uli ke stå-
sted. Sta ten til stre ber en mest mu lig lik 
re pre sen ta sjon mel lom kvin ner og menn 
ved sty re valg, og har en am bi sjon om å 
øke an de len kvin ne li ge sty re le de re i sel-
ska per med stat lig ei er an del. Staten søker 
også å unn gå at de sam me per so ne ne har 
for man ge verv i sel ska per med stat lig ei-
er an del.

Ar bei det med sty re valg er en struk tu-
rert pro sess som på går gjen nom hele 
året, hvor sta ten som eier bl.a. vur de rer 
sty re nes sam men set ning, ar beids form, 
kom pe tan se, inn sats, mål opp nå el se og bi-
drag til ver di ska ping. Som en del av vur de-
rin gen av sty ret har sta ten, ved det an-
svar li ge de par te ment, nor malt år li ge sam-
ta ler med alle eier valg te sty re med lem mer 
i sel ska per som er hel eid av sta ten. Sta ten 
til stre ber også å ha sam ta ler med ad mi-
nist re ren de di rek tør og re pre sen tan ter 
valgt av an sat te. I sel ska per med valg -
komi té/no mi na sjons ko mi té gjennomfø-
res sam  ta le ne med sty re med lem me ne 
av den ne.

I for bin del se med sty re valg vur de rer 
sta ten sel ska pe nes virk som het, mu lig he-
ter og ut ford rin ger de står over for og hvil-
ken kom pe tan se som bør være i sty ret 
frem over. Det te dan ner grunn laget for en 
kom pe tan se be skri vel se som ut ar bei des 
for hvert sty re. Kom pe tan se be skri vel sen 
er man da tet for sty re re krut te rin gen som 
sta ten ar bei der ut fra i søket et ter nye  
sty re med lem mer. Ge ne relt vekt leg ges for 
eks em pel topp le der-/lin je er fa ring med 
gode re sul ta ter, sty re er fa ring og re le vant 
bran sje kunn skap i vur de rin gen av ak tu el-

Eierstyring
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le kan di da ters kom pe tan se. Vi de re må 
kan di da ter ha vist at de har per son li ge 
egen ska per som gjør at de kan fun ge re 
godt i et kol le gi um. 

Fle re hund re kan di da ter iden ti fi se res 
og vur de res år lig. De par te men te ne, even-
tu elt valg ko mi te ene/no mi na sjons ko mi te-
ene, gjen nom fø rer in ter vju er og ut ar bei-
der inn stil lin ger før sty re val get gjø res på 
ge ne ral for sam ling.

I 2017 bi dro sta ten som eier til at 52 nye 
sty re med lem mer ble valgt inn i 30 sel ska-
per hvor sta ten er eier. Fra side 132 er en 
over sikt over eieroppnevnte/ak sjo nær valg-
te sty re med lem mer pr. 31. mars 2018. På 
side 31 og 130 frem går kjønns for de lin gen i 
sty re ne og ut vik lin gen i den ne over tid.

Næ rings- og fis ke ri de par te men tet (NFD) 
ar ran ger te i 2017 et se mi nar for sty re le de-
re og et eget se mi nar for nye sty re med-
lem mer i sel ska per der sta ten har ei er an-
del. For må let med se mi na re ne er å ska pe 
en are na for er fa rings ut veks ling om godt 
sty re ar beid og å øke kunn ska pen om sta-
ten som eier.

Godt gjø rel sen til sty re med lem me ne fast- 
 set tes år lig av ge ne ral for sam lin gen, el ler 
be drifts for sam lin gen i sel ska pe ne som har 
det. Godt gjø rel sen til sty ret skal re flek te re 
sty rets an svar, kom pe tan se, tids bruk og 

virk som he tens kom plek si tet. Ved sta tens 
stem me giv ning over godt gjø rel se til sty ret 
vekt leg ges mar keds for hold, lønns vekst i 
Norge og sam men lig nin ger med til sva ren-
de sel ska per. Sam ti dig me ner sta ten at 
godt gjø rel sen bør være mo de rat.

På side 129 opp gis godt gjø rel se til sty-
rets le der, nest le der og med lem mer, og 
sam let sty re godt gjø rel se i sel ska pe ne i 
2017.

God virk som hets sty ring
Med virk som hets sty ring me nes hvor dan 
og på hvil ket grunn lag be slut nin ger fat tes 
i virk som he ten. Det om hand ler de struk-
tu re ne, pro ses se ne og verk tøy ene som 
bru kes for å sty re ak ti vi te ter, res sur ser og 
ri si ko eks po ne ring i et sel skap. For stå el se 
av hvor dan og på hvil ket grunn lag be slut-
nin ger fat tes er sen tralt for at eier skal 
kun ne gjø re en vur de ring av om res surs al-
lo ke rin gen er ba sert på gode prin sip per. 

Opp føl ging av virk som hets sty ring er 
sen tralt i sta tens ei er sty ring. Agen da en i 
mø te ne med sel ska pe ne va ri e rer mel lom 
sel ska per og over tid, og er ment å være 
mest mu lig re le vant for sel ska pets virk-
som het og sta tens mål med ei er ska pet. 
In nen for virk som hets sty ring vil sta ten som 

eier ofte øns ke å for stå hvor dan sty re ne 
ar bei der med:

P å ut ar bei de mål, stra te gi og pre sta-
sjons in di ka to rer samt fast set te ri si ko-
ni vå

P be slut nings struk tur, or ga ni se ring og 
be drifts kul tur

P in no va sjons- og tek no lo gi ut vik ling
P in sen tiv sy ste mer og le der lønn 
P ri si ko sty ring

Det er ve sent lig for sta ten som eier at sel-
ska pe nes sty re og ad mi nist ra sjon har en 
god si tua sjons for stå el se og at ka pi tal og 
and re res sur ser al lo ke res ba sert på kla re 
mål og stra te gi er. En virk som hets evne til 
å ska pe ver di er og av kast ning av hen ger i 
stor grad av hvil ket ri si ko ni vå sty ret vel ger 
å ta. Det te er en be slut ning som bør in te-
gre res i det stra te gis ke ar bei det og når 
mål ut ar bei des. 

Sel ska pers kon kur ran se ev ne av gjø res i 
øken de grad av de res in no va sjons evne og 
hvor dan ny tek no lo gi tas i bruk. En sta dig 
ras ke re ut vik lings takt i de fles te sel ska-
pers om gi vel ser stil ler krav til om stil lings-
ev ne, og mang fold i kom pe tan se og bak-
grunn hos le de re og an sat te kan bi dra til 
det te. Sta ten er opp tatt av at sel ska pe ne 
både leg ger stra te gi er for å frem me mang-
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Kjønnsfordeling i styrene 
pr. 31. mars 2018
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eieroppnevnte/aksjonærvalgte 

styremedlemmer pr. 31. mars 2018
Kjønnsfordeling blant 

styreledere pr. 31. mars 2018

45 % 

55 % 

Kvinner 

Menn 
Kvinner 

47 % Menn 
53 % 

Kvinner 
45 % Menn 

55 % 

Kvinneandel i styrene pr. 31. mars 2008–2018

Gjennomsnittlig kvinneandel i styrene Gjennomsnittlig kvinneandel blant eieroppnevnte/aksjonærvalgte styremedlemmer 

Andel kvinner blant styreledere 

44 % 43 % 44 % 43 % 43 % 44 % 44 % 44 % 
46 % 45 % 45 % 

47 % 46 % 45 % 44 % 44 % 
46 % 46 % 47 % 47 % 47 % 

23 % 

27 % 
30 % 29 % 

27 % 28 % 

36 % 
38 % 

43 % 

47 % 

0 % 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

30 % 

35 % 

40 % 

45 % 

50 % 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kvinner 
37 % 

Menn 
63 % 

Kvinner 
24 % 

Menn 
76 % 

Kjønnsfordeling i konsernledelsen/selskapets 
ledergruppe ved utgangen av 2017

Kjønnsfordeling blant administrerende 
direktører ved utgangen av 2017



32

fold i sel ska pe ne og for å leg ge til ret te for 
fle re kvin ne li ge topp le de re. På side 31 og 
130 frem går kjønns for de lin gen i le del sen 
blant sel ska pe ne.

Virk som he tens evne til å nå mål an tas å 
på vir kes av at med ar bei de re for står må le-
ne og har evne og in sen ti ver til å ar bei de 
mot dis se. Sta tens for vent nin ger på le der-
lønns om rå det frem går av Sta tens ret nings-
lin jer for godt gjø rel se til le den de an sat te. 
Ret nings lin je ne an gir hvil ke for hold sta ten 
som eier vil leg ge vekt på i sin stem me giv-
ning når sty rets er klæ ring om fast set tel se 
av lønn og an nen godt gjø rel se til le den de 
an sat te be hand les på sel ska pets ge ne ral-
for sam ling el ler fo re taks mø te. Ret nings lin-
je ne re flek te rer også sta tens hold ning til 
lønn og an nen godt gjø rel se til le den de an-
sat te i sel ska per der det te ikke er egen sak 
på ge ne ral for sam ling/fo re taks mø te. Ret-
nings lin je ne end rer ikke sel skaps lov giv nin-
gens re gu le ring av sty rets an svar el ler rol le-
for de lin ge ne mel lom ge ne ral for sam ling og 
sty re el ler mel lom sty re og dag lig le der. 
Sta tens ret nings lin jer lig ger på www.eier-
skap.no. Sty rets le der lønns er klæ ring er en 
egen sak til be hand ling på ge ne ral for sam-
ling/fo re taks mø te i de fles te sel ska pe ne 
med stat lig ei er an del. På side 129 frem går 
sam let godt gjø rel se i 2017 til ad mi nist re-
ren de di rek tør i sel ska pe ne.

Eks emp ler på spørs mål som ofte inn-
går i eier dia lo gen knyt tet til virk som hets-
sty ring er:

P Hvil ke mål, fi nan si el le og and re, er 
mest ve sent lig for sel ska pet, og hvor-
dan må les og føl ges dis se opp? 

P Hvor dan opp når sel ska pet inn sikt i in-
di ka to rer, ram me be tin gel ser og in ter-
es sen ter som er mest av gjø ren de for 
(ver di) ut vik lin gen i sel ska pet? 

P Hvil ke til tak gjør sel ska pet for å nå må-
le ne?

P Hvor dan føl ger sty ret opp sel ska pets 
stra te gi og im ple men te rin gen av den? 

P Hvor dan ar bei der sel ska pet med å for-
val te res sur se ne, her un der fi nan si el le, 
re al ka pi tal og hu man ka pi tal, in klu dert 
mang fold og ta lent ut vik ling? 

P Hvor dan ar bei der sty ret for å for stå 
hvor dan ny tek no lo gi på vir ker sel ska-
pet og sel ska pets bran sje? 

P Hvor dan ar bei der sel ska pet med in no-
va sjon for å møte mu lig he ter og trus-
ler? 

P Har sel ska pet en stra te gi el ler etab lert 
sær skil te til tak el ler mål for å bed re 
kjønns ba lan sen blant le de re? 

P Der som le del sen har va ria bel av løn-
ning: hvor dan sør ger sty ret for at det er 
sam svar mel lom kri te ri er for bo nus og 
sel ska pets mål?

I til legg til eier dia lo gen sta ten har med 
hvert en kelt sel skap, av hol der de par te-
men te ne fas te ar ran ge men ter og mø ter 
med bre de re sel skaps del ta kel se. Det te in-
klu de rer NFDs år li ge ei er skaps kon fe ran se 
hvor for må let er å set te ei er skap ge ne relt 

og stat lig ei er skap spe si elt på agen da en.  
I 2017 var «Kon kur ran se kraft og sta tens 
ei er skaps ut øv el se» tema. Del ta ke re på 
kon fe ran sen er bl.a. sty re le de re og ad mi-
nist re ren de di rek tø rer i sel ska per med 
stat lig ei er an del samt and re sen tra le per-
so ner i norsk næ rings liv og ei er mil jø er. 
Hel se- og om sorgs de par te men tet av hol-
der fel les mø ter med sty re le der, ad mi nist-
re ren de di rek tør og øv rig le del se i alle hel-
se fo re ta ke ne hver ter ti al. Det av hol des 
også sær skil te mø ter om ak tu el le tema. 
NFD in vi ter te bl.a. sty re le der ne i sel ska per 
hvor sta tens ei er skap for val tes av de par-
te men tet og sty re le der i Kom mu nal ban-
ken til et eget møte i 2017 om sel ska pe nes 
ar beid med mål og stra te gi er, her un der 
in nen for mang fold og li ke stil ling.

Ef fek tiv ka pi tal struk tur og ut byt te
Sel ska pets sty re og øv rig le del se for val ter 
ei er nes ka pi tal. Sel ska pets evne til å drive 
ef fek tivt og til å al lo ke re ka pi ta len på en 
hen sikts mes sig måte er av gjø ren de for 
ver di ska pin gen. Hvert sel skap bør ha en 
ka pi tal struk tur som bi drar til lang sik tig 
ver di ska ping, ef fek tiv mål opp nå el se og la-
vest mu lig ka pi tal kost nad. Ka pi tal struk tu-
ren bør til pas ses sel ska pets mål, stra te gi 
og ri si ko pro fil. En høy egen ka pi tal an del 
bi drar til å re du se re sel ska pets øko no mis-
ke ri si ko, men sam ti dig vil en for høy egen-
ka pi tal an del kun ne øke ri si ko en for ulønn-
som me in ves te rin ger og lav res surs ut nyt-
tel se. Sty ret har et over ord net an svar for å 
føl ge opp ka pi tal struk tu ren.

Det sen tra le hen sy net i sta tens for ret-
nings mes si ge ei er skap (sel ska per i ka te-
go ri 1–3) er høy est mu lig av kast ning over 
tid for sta ten som eier. Av kast nin gen er 
sum men av ver di ut vik lin gen i sel ska pets 
egen ka pi tal og di rek te av kast ning i form av 
ut byt ter og even tu elt til ba ke kjøp av ak sjer 
med på føl gen de slet ting.

Som en del av ei er skaps ut øv el sen vur-
de rer sta ten sel ska pe nes ka pi ta li se ring 
og ut ar bei der av kast nings mål (re fe ran se-
av kast ning) og ut byt te for vent nin ger for 
hvert sel skap i ka te go ri 1–3. Sta tens av-
kast nings mål og lang sik ti ge ut byt te for-
vent nin ger set tes i ut gangs punk tet for en 
pe ri ode på tre til fem år, og inn går i eier-
opp føl gin gen bl.a. i dis ku sjo ner om ver di-
ut vik ling, re sul tat ut vik ling og ka pi tal-
struk tur. Sta ten som eier ut ar bei der i til-
legg år li ge ut byt te for vent nin ger, som 
for mid les til sty re ne i for kant av at sty re-
ne fer dig be hand ler sitt ut byt te for slag til 
ge ne ral for sam ling el ler fo re taks mø te. 
Fak to rer som inn går i sta tens vur de rin-
ger er bl.a. sel ska pets in ves te rings his to-
rikk, in ves te rings mu lig he ter, vekst pla ner, 
inn tje nings- og av kast nings ut sik ter, lik vi-
di tet og ka pi tal kost nad. 

Sta ten som eier set ter som re gel ikke 
av kast nings mål for sel ska pe ne i ka te go ri 
4, der sta ten har sek tor po li tis ke mål med 
ei er ska pet. Man ge av dis se sel ska pe ne er 
av hen gig av til skudd fra sta ten og føl ger 

da be vilg nings reg le men tet. Sta ten som 
eier for ven ter ef fek tiv drift i sel ska per i ka-
te go ri 4 og føl ger opp det te i eier dia lo gen.

I 2017 re vi der te NFD av kast nings må le-
ne for samt li ge sel ska per i ka te go ri 1-3 i 
de par te men tets por te føl je.

Bæ re kraft og sam funns an svar 
in te grert i virk som he ten
Som eier er sta ten opp tatt av god res surs-
ut nyt tel se og at sel ska pe ne ut vik ler dets 
ver di er over tid. Bæ re kraf tig res surs for-
valt ning ba sert på lang sik tig het i be slut-
nin ge ne støt ter opp un der det te. Det in-
ne bæ rer bl.a. å for stå på virk nin gen sel-
ska pet har på sam funn og mil jø, og mot-
satt. Evne til å være i for kant av end rin ger 
i sel ska pets om gi vel ser og in ter es sen ter, 
og inn ret te stra te gi en der et ter, kan bi dra 
til å ut vik le sel ska pets ver di er. Ar beid med 
bæ re kraft og sam funns an svar bør være 
en in te grert del av sel ska pets virk som het 
og der for bi dra til å på vir ke sel ska pets 
mål, po si sjo ne ring og stra te gi.

Når sta ten som eier stil ler for vent nin-
ger til sel ska pe nes ar beid med sam funns-
an svar er det både for di sta ten me ner det-
te bi drar til å iva re ta sta tens ak sjo nær ver-
di er og for di sel ska per med stat lig ei er an-
del skal opp tre etisk for svar lig. Sta ten 
for ven ter at sel ska pe ne med stat lig ei er-
an del ar bei der mål ret tet for å iva re ta sitt 
sam funns an svar. Det te skal støt te opp 
un der den for ret nings mes si ge ut vik lin-
gen. Sam funns an svar om fat ter an sva ret 
sel ska pe ne for ven tes å påta seg for men-
nes ker, sam funn og kli ma og mil jø som 
på vir kes av virk som he ten. Sta ten for ven-
ter at ar bei det med sam funns an svar er 
for ank ret i sel ska pe nes sty rer og at de 
rap por te rer på ve sent li ge om rå der i sin 
år li ge be ret ning.

Bæ re kraft og sam funns an svar er in te-
grert i sta tens eier opp føl ging. Sta tens for-
vent nin ger til sam funns an svar kom mu ni-
se res og føl ges opp i dia lo gen med sel ska-
pe ne, i et år lig møte om sam funns an svar 
og/el ler i kvar tals mø ter el ler ved an nen 
kon takt et ter be hov og ak tua li tet.

Eier dia lo gen til pas ses hvert sel skap, 
slik at den skal bli mest mu lig re le vant ut 
fra sel ska pets egen art, ri si ko og virk som-
het. I eier dia lo gen om sam funns an svar er 
sta ten bl.a. opp tatt av at sel ska pe ne re de-
gjør for hva de an ser som ve sent li ge ri si-
ko- og mu lig hets om rå der, in klu dert om rå-
der sta ten har for vent nin ger på.

I for kant av mø ter der bæ re kraft og 
sam funns an svar er tema, vur de rer sta ten 
for hvert sel skap hva som er ve sent lig å 
drøf te. Te ma er som tas opp kan va ri e re 
mel lom sel ska per og over tid, ba sert på en 
vur de ring av hva som er ve sent lig og ak tu-
elt. In for ma sjons grunn laget før mø te ne er 
bl.a. sta tens for vent nin ger, in for ma sjon 
fra tid li ge re mø ter der sam funns an svar 
har vært tema, sel ska pets års rap port/bæ-
rekraftrapport, nett si der, inn spill fra råd-



33

© DNB

gi ve re og even tu ell an nen in for ma sjon. 
Sta ten er sær lig opp tatt av hvil ke ret nings-
lin jer, sy ste mer og til tak sel ska pe ne har 
iverk satt på om rå der in nen for sam funns-
an svar som de me ner er ve sent li ge. Sta-
ten er vi de re opp tatt av hvor dan sty ret in-
vol ve res i og ar bei der med sam funns an-
svar, i til legg til hvor dan sel ska pe ne rap-
por te rer om ve sent li ge for hold.

Re le van te te ma er i eier dia lo gen knyt tet 
til sam funns an svar kan om fat te føl gen de:

P Hvor dan er ar bei det med sam funns an-
svar or ga ni sert i virk som he ten? 

P Hva er sty rets rol le i identifisering, 
hånd te ring og opp føl ging av sam funns-
an svar? 

P På hvil ken måte de fi ne rer sel ska pet 
mål og opp føl gings pla ner for de mest 
ve sent li ge te ma ene in nen for sam-
funns an svar? 

P Har sel ska pet en for stå el se av hva som 
er den stør ste ri si ko en knyt tet til end-
rin ger i kli ma og kli ma re gu le rin ger? 

P Hva slags in ter es sent dia log har sel ska-
pet på men nes ke ret tig hets om rå det? 

P Har sel ska pet ret nings lin jer og til tak for 
å re du se re ri si ko en for kor rup sjon?

NFD har i 2017 gjen nom ført mø ter med 
hvert av sel ska pe ne med stat lig ei er an del 
med sam funns an svar som tema. Te ma-
ene i dis se mø te ne va ri e rer et ter hva som 
er mest ve sent lig for sel ska pe nes virk-
som het. Opp føl ging av for vent nin ge ne 
knyt tet til li ke stil ling og mang fold ble tatt 
opp i samfunnsansvarsmøtene for alle 
sel ska pe ne.  

NFD fikk i 2016 re vi sjons- og råd gi vings-
sel ska pet PwC til å ut ar bei de en rap port 
med en gjen nom gang av re le vant kor rup-
sjons re gel verk, an be fa ling om bes te prak-
sis an ti kor rup sjons pro gram og eier opp-
føl ging. Den ne rap por ten er til gjen ge lig på 
www.eierskap.no og ble over sendt til sty-

re ne i alle sel ska per der NFD for val ter ei-
er ska pet og er sendt til øv ri ge de par te-
men ter som for val ter stat lig ei er skap. 
Som opp føl ging ble det i 2017 og be gyn-
nel sen av 2018 av holdt egne mø ter om 
an ti kor rup sjon med alle sel ska per der 
NFD for val ter ei er ska pet. 

NFD og fem and re de par te men ter fikk i 
2016/2017 råd gi vings sel ska pet Trucost til 
å kart leg ge og vur de re hvor dan 37 sel ska-
per med stat lig ei er an del føl ger opp re gje-
rin gens for vent nin ger på kli ma- og mil jø-
om rå det, og der igjen nom hvor dan sta ten 
som eier er eks po nert for kli ma re la tert ri-
si ko gjen nom det di rek te stat li ge ei er ska-
pet. Rap por ten ble fer dig juni 2017 og er 
til gjen ge lig på www.eierskap.no.

I 2017 ble det av holdt to mø ter i Kom-
pe tan se fo rum der uli ke fri vil li ge or ga ni sa-
sjo ner og de par te men ter som hånd te rer 
sta tens ei er skap del tok. Tema for mø te ne 
i 2017 var FNs bæ re krafts mål og åpen het 
om skatt og pen ge strøm mer. 

Oven nevn te ar beid og ar ran ge men ter 
har hatt til hen sikt å øke sta ten som ei ers 
kom pe tan se på bærekraftområdet.

For å få en in di ka sjon på om sel ska pe-
ne føl ger opp en kel te av sta tens for vent-
nin ger på bærekraftområdet, frem går 
sva re ne på noen spørs mål som er stilt til 
sel ska pe ne på side 131. Spørs må le nes re-
le vans og sel ska pe nes tolk ning av dis se 
kan va ri e re mel lom sel ska pe ne. Sty ret har 
an sva ret for å vur de re hvor dan for vent-
nin ge ne best kan føl ges opp og for at dis-
se ope ra sjo na li se res og rap por te res på en 
hen sikts mes sig måte. Hvis sel ska pe ne av 
uli ke grun ner av vi ker fra sta tens for vent-
nin ger, for ven ter sta ten at de for kla rer 
det te («følg el ler for klar»-prin sip pet). Be-
grun nel sen for even tu el le av vik fra for-
ventningene frem går ikke, og sva re ne bør 
der for tol kes med var som het.

Sel ska pe ne har mu lig het til å peke på 

sær skil te om rå der in nen for bæ re kraft og 
sam funns an svar som de har ar bei det med 
i 2017 un der sel skaps om ta len fra side 41.

Åpen het og re le vant  
rap por te ring 
Til gang til re le vant in for ma sjon om et sel-
skap er en sen tral for ut set ning for god ei-
er skaps ut øv el se. Det kan vi de re være ve-
sent lig for bl.a. til gan gen på ka pi tal og le gi-
ti mi tet blant in ter es sen ter og allmenhe-
ten. Re le vant in for ma sjon til rett tid gjør 
det mu lig for sta ten lø pen de å vur de re 
sel ska pe nes virk som het, re sul ta ter, ut vik-
ling, ri si ko eks po ne ring og stra te gi- og mål-
opp nå el se.

Sta ten som eier be nyt ter bl.a. kvar tals-
re sul ta ter og års be ret nin ger, an nen of-
fent lig til gjen ge lig in for ma sjon, ge ne ral-
for sam ling og eier dia lo gen for å få re le-
vant in for ma sjon. Sta tens for vent nin ger til 
åpen het og rap por te ring er bl.a. knyt tet til 
om rå de ne som er be skre vet i det te ka pit-
te let, her un der om sty ret og sty rets ar-
beid, virk som hets sty ring, ka pi tal struk tur 
og ut byt te, og sam funns an svar og bæ re-
kraft. Sel ska pe nes opp føl ging av sta tens 
for vent nin ger vur de res lø pen de, men 
sær lig i for be re del se ne til ge ne ral for sam-
ling når sel ska pets års regn skap og års be-
ret ning skal god kjen nes.

En rek ke fak to rer kan dan ne grunn laget 
for å for stå hvil ke mu lig he ter og ri si ko et 
sel skap står over for. For å ut ø ve godt ei er-
skap bør sta ten for stå hva som kan være 
re le vant for en virk som hets (ver di) ut vik-
ling. Det te kan være hvor dan et sel skap på-
vir kes av glo ba le ut ford rin ger som be folk-
nings vekst, res surs knapp het, end re de rå-
va re pri ser, po li tisk uro og kli ma end rin ger, 
til sel ska pets stra te gis ke po si sjon, re le vant 
tek no lo gi ut vik ling, hvil ke in ter es sen ter 
som er ve sent li ge, hvil ke mål sty ret set ter 
og hvil ke res sur ser som er av gjø ren de.
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Eierskapsutøvelse som bidrar til verdiskaping
EIERTEMA PRINSIPPER FORVENTNINGER

Egnet styre-
sammensetting

Styresammensettingen skal 
kjennetegnes av kompetanse, 
kapasitet og mangfold ut fra 
det enkelte selskaps egenart 
(prinsipp 6).

Styret bør ha en plan for eget 
arbeid, arbeide aktivt med 
egen kompetanseutvikling 
og evaluere sin virksomhet 
(prinsipp 8).

Styret bør fungere som en sparringspartner for ledelsen og bidra 
ut over rollen som kontrollorgan. Styret bør bidra i selskapets 
strategiarbeid, risikohåndtering, talentutvikling og følge opp selskapets 
arbeid med samfunnsansvar.

Styret bør arbeide systematisk, hensiktsmessig og legge ned tilstrekkelig 
innsats i vervet. Styret bør videre utvikle eget arbeid og årlig evaluere 
sin virksomhet og kompetanse. Staten som eier vurderer selskapets 
behov samt styrets prestasjoner og gjør endringer i styret ut fra dette. 
Godtgjørelse til styret skal bidra til riktig og god kompetanse i styret og 
reflektere styrets ansvar og arbeidsmengde, samt være moderat.

God virksomhets-
styring

Eierbeslutninger og vedtak skal 
foregå på generalforsamling 
(prinsipp 3).

Styret har det overordnede 
ansvaret for forvaltningen  
av selskapet og skal her- 
under ivareta en uavhengig 
kontrollfunksjon overfor 
selskapets ledelse på vegne 
av eierne (prinsipp 7). 

Styret er ansvarlig for å 
utarbeide klare mål og 
strategier for selskapet 
innenfor rammen av 
vedtektene, staten stiller 
forventninger til selskapets 
resultater (prinsipp 4).

Lønns- og insentivordninger 
bør utformes slik at de 
fremmer verdiskapingen  
i selskapet og fremstår  
som rimelige (prinsipp 9).

Saker som krever tilslutning fra eier må behandles på general forsamlingen.
Styret skal organisere virksomheten, ansette administrerende direktør 
og føre tilsyn med selskapets virksomhet. Styret skal også ivareta den 
strategiske ledelsen av og forvalte selskapet ut fra selskapets og eiernes 
interesser innenfor rammene satt i generalforsamlingen. Styret bør være 
en ressurs, diskusjonspartner  og støttespiller for selskapets ledelse. 
Samtidig må styret kontrollere ledelsens  arbeid og dermed ha en 
uavhengig rolle.

Styret forventes å utarbeide klare mål og strategier for selskapet innenfor 
rammen av vedtektene, forvalte selskapets ressurser optimalt og 
fastsette selskapets risikoprofil. Styret bør rapportere på dette slik at eier 
kan kontrollere måloppnåelse og holde styret ansvarlig for denne. For 
selskaper der staten har forretningsmessige mål med eierskapet stiller 
staten som eier avkastnings- og utbytteforventninger. I selskaper der 
staten har sektorpolitiske mål med eierskapet vil staten som eier søke å 
utvikle tydelige resultatforventninger og resultatindikatorer.

Personalpolitikken bør preges av inkludering og mangfold. Styret bør 
sørge for at selskapet har strategier og tiltak for å fremme likestilling 
og annet mangfold i virksomheten, herunder for hvordan den beste 
kompetansen kan benyttes i selskapet, inklusiv tilrettelegging for flere 
kvinnelig toppledere.

Lederlønningene bør være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende.   
Det bør videre være sammenheng mellom avlønning og selskapets mål.

Effektiv kapital-
struktur og utbytte

Kapitalstrukturen i selskapet 
skal  være tilpasset selskapets 
formål og situasjon  
(prinsipp 5)

Selskapet bør ha en hensiktsmessig kapitalstruktur som legger til 
rette for langsiktig verdiskaping, effektiv måloppnåelse og lavest mulig 
kapitalkostnad. Styret har et overordnet ansvar for dette.

Det sentrale hensynet i statens forretningsmessige eierskap er høyest 
mulig avkastning over tid på investert kapital. Staten som eier stiller klare 
forventninger  til selskapene om avkastning og utbytte, og forventer at 
selskapene i kategori 1–3 leverer markedsmessig avkastning.

Bærekraft og 
samfunnsansvar 
integrert i 
virksomheten

Selskapet skal arbeide 
målrettet for å ivareta sitt 
samfunnsansvar (prinsipp 10).

Staten som eier har generelle forventninger på samfunnsansvars-
området og  rettigheter og åpenhet og korrupsjon. Styret har ansvaret 
for å vurdere hvordan forventningene best kan følges opp og for at 
disse operasjonaliseres og rapporteres på en hensiktsmessig måte. 
Arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft skal støtte opp under 
aksjonærverdiene.

Åpenhet og relevant  
rapportering

Det skal være åpenhet 
knyttet  til statens 
eierskapsutøvelse og 
selskapets virksomhet 
(prinsipp 2).

Aksjeeiere skal likebehandles  
(prinsipp 1).

Staten forventer at selskapene med statlig eierandel er åpne om viktige 
forhold knyttet til virksomheten. Tilgang til relevant informasjon til rett 
tid gjør det mulig for interessenter løpende å vurdere selskapenes 
virksomhet, og er en sentral forutsetning for god eierskapsutøvelse.

Selskaper som er heleid av staten og som ikke defineres som små foretak 
etter regnskapsloven bør tilstrebe å være like  åpne som børsnoterte 
selskaper. Alle selskaper som er heleid av staten bør følge Norsk 
anbefaling om eierstyring og selskapsledelse der denne passer.

Selskapene bør ha oppmerksomhet på ikke å forskjellsbehandle aksje-
eierne, for eksempel når det gjelder deling av informasjon. Styret bør 
påse at selskapet har stor grad av åpenhet mot alle selskapets aksjeeiere.

Eierskapsutøvelse som bidrar til verdiskaping

Visjon
Verdier

Mål

Forretningsmodell
Strategi

Kapital og ressurser
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Hege Sjo
Avdelingsdirektør i Eierskaps- 
avdelingen, Nærings- og 
fiskeridepartementet

1 Se kapittel åtte i eierskapsmeldingen, Meld. St. 27 (2013–2014) 
Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, og kortversjon på 
side 34 i dette dokumentet. 

2 Se for eksempel: A business case for purpose, EY, Harvard Business 
Review. 

Virksomheter opererer i omgivelser med 
stadig raskere endringer innen bl.a. tek-
nologi, konkurransesituasjon og kunde-
preferanser. Regulering knyttet til for ek-
sempel klimaendringer og miljøkrav, for-
brukerbeskyttelse og personvern forster-
ker kompleksiteten. Når omgivelser og 
rammebetingelser er i rask og kontinuer-
lig endring, er arbeidet med å fastsette 
mål og strategier mer krevende, men kan-
skje viktigere, enn noen gang. 

Målet med statens eieroppfølging er å 
bidra til verdiskaping. Det er to grunner til 
at staten som eier er opptatt av selskape-
nes arbeid med mål og strategi. For det 
første er det grunnlaget for ressursalloke-
ring og verdiskaping. For det andre må ei-
ere forstå hva selskapene søker å oppnå 
(selskapets mål), hvordan selskapet skal 
nå dit (strategi) og risikoen knyttet til vei-
valg, for å kunne ta gode eierbeslutninger.

Basert på erfaringer og kilder deler vi 
her noen observasjoner til mulig inspira-
sjon i arbeidet med mål- og strategiutvik-
ling. Det er mange faktorer som avgjør 
hvor godt arbeidet blir. Temaene som trek-
kes frem her er ikke uttømmende. 

Omtalen er spesielt relevant for de sel-
skapene der statens mål med eierskapet 
kun er forretningsmessig. Viktigheten av en 
god virkelighetsforståelse, klare og kvantifi-
serbare mål, og tydelige strategier gjelder 
imidlertid også for de sektorpolitiske sel-
skapene, hvis mål er å levere på statens 
sektorpolitiske mål så effektivt som mulig. 

Gode eierbeslutninger krever 
innsikt i hva selskapene vil oppnå 
og hvordan de skal nå dit 
Å fastsette mål, risikonivå og strategier er 
styrets ansvar, så hvorfor er eiere også 
opptatt av disse problemstillingene? Ifølge 
økonomisk teori kan eiere og de som er 

satt til å forvalte eiers verdier ha ulike in-
teresser. Adam Smith pekte allerede i 
1776 på utfordringene ved at noen skal 
forvalte verdier som ikke er deres egne. 
Finanslitteraturen har påvist såkalte 
agentkostnader på både teoretisk og em-
pirisk grunnlag. Staten som eier er i likhet 
med andre eiere opptatt av grunnleggen-
de problemstillinger som følger av det å 
overlate verdiene til andres forvaltning: 

P Hvem overlater eier ansvaret til? Har 
styret ferdigheter og incentiver til å 
opptre i eiers interesse? Dette vurderer 
staten når styremedlemmer vurderes 
og velges. 

P Hvordan velger styret å styre, fatte 
beslutninger og bruke ressursene 
som er overlatt til deres forvaltning? 
Som eier følger vi opp selskapets virk-
somhetsstyring. 

P Hvordan forvalter selskapene kapita-
len skutt inn av eier? I eieroppfølgin-
gen vurderer vi selskapets kapital og 
gjeldsgrad samt utbytteforventninger.

P Har styret det samme tidsperspekti-
vet som eier har? Staten som eier har 
klare forventninger til at selskapenes 
arbeid med bærekraft og samfunnsan-
svar er integrert i virksomheten. 

P Får eier tilstrekkelig med innsikt i virk-
somheten som gir grunnlag for at 
gode eierbeslutninger kan tas? Åpen-
het og rapportering er viktig for statens 
selskaper fordi det påvirker befolknin-
gens tillit til selskapene og gir staten 
som eier grunnlag for å kunne fatte ei-
erbeslutninger.

Økonomisk teori og erfaring indikerer at 
når eiere holder styret ansvarlig, og bidrar 
til at eiere og selskap har felles interesser, 
skapes høyere verdier. Staten som eier 
styrer gjennom å sette konkrete forvent-
ninger1 og følge disse opp. I dialog med 
styret formidles mål for langsiktig avkast-
ning og utbytte, og forventninger til bl.a. 
rapportering, virksomhetsstyring og bæ-
rekraftig virksomhet. 

På basis av grundige vurderinger tar 
staten beslutninger om salg av aksjer, av-
kastningsmål, hvor mye kapital selskapet 
skal ha til rådighet og utbyttenivå. I tillegg 
vurderes det hvordan styret møter for-
ventningene staten har som eier. 

For å fatte gode beslutninger må staten 
som eier forstå hva som påvirker selska-
pets verdiskaping, som for eksempel ma-
krofaktorer, tilbud og etterspørsel, vekst, 
innovasjon og disrupsjon, fremtidige kon-
tantstrømmer, inntekter, kostnader og 
 investeringsnivå, og hvilke muligheter 
og trusler selskapet står overfor. 

Mål gir retning og  
grunnlag for prioriteringer
I de forretningsmessige selskapene er det 
overordnede målet for staten som eier å 
oppnå høyest mulig avkastning på inves-
tert kapital over tid. I de andre selskapene 
skal de sektorpolitiske målsettingene nås 
mest mulig effektivt. Selskapets mål dan-
ner grunnlaget for styrets beslutninger, 
prioriteringer og investeringer. Verdiska-
ping og forrentning av eiers kapital bør 
være førende når de forretningsmessige 
selskapene etablerer sitt målhierarki. Et 
godt formulert mål for virksomheten bør 
brytes ned til mer detaljerte mål og pre-
stasjonsindikatorer i organisasjonen.

I tillegg til å gi selskapet retning, viser 
undersøkelser at medarbeidere i stor 
grad motiveres og yter bedre når selskap 
har uttrykt en hensikt (purpose) med virk-
somheten og arbeider mot en strategisk 
ønsket posisjon. En hensikt beskriver gjer-
ne hvilket behov selskapet skal dekke eller 
hvilken nytte det gir for eksempel for sel-
skapets viktigste kundegruppe.2 

Strategien leder veien til  
ønsket fremtidig posisjon og mål
Med strategi mens her hvordan selskapet 
uttrykker hva som skal til for å nå målet.

Når målet for eier er høyest mulig av-
kastning innebærer det et ønske om og 
aksept for at selskapet tar risiko. Hvordan 
styret reflekterer over hva som er det ret-

Perspektiver på  
arbeidet med mål  
og strategier
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3 An incumbent’s guide to digital disruption McKinsey Quarterly 
May 2016 og «Patterns of disruption: Anticipating disruptive 
strategies in a world of unicorns, black swans, and exponenti-
als», Deloitte Insights, november, 2015.

4 Se for eksempel: Too many boards ask the wrong questions, 
Financial Times 23.2.2018 av Peter Montagnon.

5 «Roads to Ruin», Cass Business School/Airmic/Reputability, 
2011. 

6 «Roads to Recilience», Airmic, 2014.

te risikonivået er avgjørende for eieres til-
lit og bør være førende for hvilke strategi-
er selskapet velger. Den typen strategisk 
risiko som er kilde til avkastning og verdi-
økning er bl.a. knyttet til investeringer og 
innovasjon. En annen type risiko er risiko 
som kan reduseres gjennom strukturert 
arbeid, som for eksempel driftsfeil, tillits-
brudd, regelverksbrudd og brudd på in-
terne retningslinjer. 

De fleste virksomheter står overfor økt 
eksternt press og raskere endringer, dre-
vet frem av faktorer som teknologi, økt 
konkurranse, endrede kundebehov og re-
gulering. Endringene kan ses på som trus-
ler, men er i mange tilfeller en katalysator 
for innovasjon.

Selskapene med statlig eierandel er ty-
pisk det litteraturen kaller incumbents; eta-
blerte bedrifter som har hatt sentrale 
markedsposisjoner over tid. Flere har tidli-
gere vært monopoler. For denne type sel-
skaper kan det være enda mer krevende å 
møte endringer og gjennomføre omstillin-
ger. Ifølge McKinsey3 kan dette skyldes at:

P Etablerte selskaper sjeldnere ser end-
ringene komme.

P Kultur og ledelse favoriserer gjerne det 
etablerte – innovasjon utfordrer det 
gjeldende tankesettet og etablerte 
maktstrukturer. 

P Ledelsen er lojale til tidligere strategier 
(vested interest).

P Innovasjon og nye produkter kan inne-
bære kannibalisering av deler av eta-
blert virksomhet. 

I en verden med mindre forutsigbarhet er 
det gjerne flere spørsmål enn svar, og sta-
ten som eier forventer ikke at styrene kan 
forutsi fremtiden. Det som forventes er 
refleksjoner rundt hva ledelsen tror er 
sannsynlige scenarier for det markedet 
selskapet opererer i. Hvilket fremtidsbilde 
ledelsen satser på kan være mer relevant 
for eiere å forstå enn detaljerte operative 
planer. 

Det spås at produkter og markeder vil 
dø i større fart enn tidligere, enten fordi 
det ikke lenger er etterspørsel etter det el-
ler fordi andre kan levere det billigere og/
eller bedre. Et strategisk valg kan da være 

å prøve å skape nye varer og tjenester el-
ler finne nye markeder å operere i. Dette 
vil igjen ofte kunne innebære høy risiko og 
store investeringer på områder som eta-
blerte selskaper ikke nødvendigvis har 
forutsetninger for. Nye strategier bør ta 
utgangspunkt i et framtidsscenario som 
beskriver en attraktiv posisjon i et marked 
og som bygger på selskapets konkurran-
sefortrinn. 

Riktig virkelighetsforståelse som 
utgangspunkt for mål og strategi
For at selskaper skal lykkes i en tid preget 
av raske endringer, antar vi at det er viktig 
at de forstår sine omgivelser og interessen-
ter. Det er grunn til å tro at dialogen med 
medarbeidere, kunder, leverandører og 
andre som påvirker selskapers evne til å nå 
sine mål, blir enda viktigere for å raskt kun-
ne tilpasse virksomheten til nye rammebe-
tingelser.4 Tradisjonelt har selskaper gjerne 
sett på konkurrenter i et nullsumspill, der 
det oppstår en slags fiendtlig relasjon mel-
lom selskapene. Den nye nettverksøkono-
mien, som et eksempel, skaper derimot 
verdifulle samarbeidsmuligheter og allian-
ser som krever en annen form for interak-
sjon mellom selskaper og deres interes-
senter. Tillit fra kunder og samfunnet for-
øvrig har blitt et avgjørende konkurranse-
kriterium i de fleste bransjer, noe som er 
spesielt synlig i nettverksøkonomien der 
globale selskaper utelukkende overlever 
på grunnlag av tillit og kunders tilbakemel-
dinger. Kunderangeringer og utveksling av 
erfaringer på sosiale media påvirker også 
etterspørselen i bransjer som er mindre 
konsumentrettet.

En studie5 som undersøkte selskaper i 
krise, rapporterte om en rekke fellestrekk. 
Mellom annet manglet styrene rett kompe-
tanse og ble ansett som «risikoblinde». An-
dre trekk var at virksomhetene hadde 
vokst seg uoversiktlig komplekse, ledelse-
ne hadde insentiver på kryss av eiernes in-
teresser og at de som var ansvarlig for risi-
ko møtte et «glasstak» som gjorde at deres 
vurderinger ikke ble hensyntatt av ledel-
sen. En oppfølgingsstudie6 viste at selska-
per som ble betegnet som motstandsdyk-
tige og mindre utsatt for å havne i krise 
hadde følgende egenskaper: en eksepsjo-

nelt god «radar» som ga riktig virkelighets-
forståelse, sterke relasjoner til interne og 
eksterne interessenter, organisasjonsform 
som muliggjorde raske reaksjoner, og at 
selskapene hadde diversifiserte ressurser 
med mangfoldig kompetanse og tankesett. 

Å forstå muligheter, utfordringer og 
virksomheters ståsted krever ny innsikt og 
nye data.

Staten som eier er interessert i å forstå 
hvordan styrene arbeider med dette og 
hvordan dette arbeidet organiseres i virk-
somhetene. I dialogen med selskapene 
ønsker vi for eksempel svar på følgende: 

P Hvordan fanges relevante endringer 
som påvirker selskapene opp?

P Hvordan er arbeidet med forretningsa-
nalyse organisert?

P Hvordan innhentes, forstås og integre-
res informasjon i drift og strategi?

P Hvordan får selskapene innsikt i inter-
essentenes perspektiver?

Oppsummerende refleksjoner 
Målet med statens eieroppfølging er å 
 bidra til økte verdier. For å fatte gode be-
slutninger må staten som eier forstå hva 
som påvirker selskapets verdiskaping. 
Dette for ut setter bl.a. at vi har innsikt i 
virksomhetenes strategi, mål, risikonivå 
og ressursallokering – samt hvordan sel-
skapene fastsatte disse. 

Våre erfaringer tilsier at en god virkelig-
hetsforståelse er en forutsetning for å kun-
ne sette gode mål og riktig strategi. Hvordan 
ledelsen arbeider med å forstå sine omgi-
velser og å fastsette mål og strategier er tro-
lig viktigere og mer krevende enn noen 
gang, uavhengig av eier. Likevel kan enkelte 
av selskapene hvor staten er hel- eller del-
eier stå overfor større utfordringer enn an-
dre selskaper som følge av at de er etablerte 
virksomheter med tidligere sentrale mar-
kedsposisjoner. Felles for alle selskaper er 
at vi tror at en god forståelse av, og aktiv dia-
log med, selskapenes interessenter, her-
under eiere, vil påvirke selskapenes evne til 
å nå sine mål i en positiv retning. 

Fra side 29 til 34 skriver vi mer om hvil-
ken dialog staten som eier ønsker å ha 
med selskapene om deres arbeid med mål, 
strategi og virksomhetsstyring for øvrig. 
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I denne kategorien inngår selskaper der staten kun har forret-
ningsmessige mål med eierskapet. Eierskapsforvaltningen av 
selskapene i denne kategorien har som eneste formål å maksi-
mere verdiene av statens investeringer, bl.a. gjennom å bidra til 
en god forretningsmessig utvikling av selskapene. Hvorvidt staten 
bør forbli eier i disse selskapene er gjenstand for løpende forret-
ningsmessige vurderinger. Staten har forventninger til resultat  
og avkastning ut fra selskapenes risikoprofil. Selskapene  
opererer i markeder med andre kommersielle aktører.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter  367,7   332,0 
Driftskostnader  361,8   323,0 
Brutto driftsresultat (EBITDA) 21,4 23,2
Driftsresultat (EBIT) 5,9 9,3
Netto finansposter 0,9 1,1
Resultat før skatt 6,8 10,3
Skattekostnad  2,9   2,2 
Minoritetsinteresser  -1,8   -2,9 
Resultat etter skatt og minoritet 5,8 11,0
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler  68,8  50,1
Omløpsmidler  108,2  120,0
Sum eiendeler  177,0  170,0
  
Egenkapital  100,0   96,0 
Minoritetsinteresser  5,3   1,9 
Sum egenkapital  105,3  97,9
Avsetning til forpliktelser  –    0,0 
Rentebærende gjeld  1,0  2,5
Rentefri gjeld  70,7   69,7 
Sum gjeld og forpliktelser  71,7  72,3
Sum egenkapital og gjeld  177,0  170,0
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter  22,3   22,6 
Investeringsaktiviteter  -32,9   -18,3 
Finansieringsaktiviteter 0,4 -0,6
Endring betalingsmidler -10,2 3,7
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 106,0 100,0
Brutto driftsmargin (EBITDA) 6 % 7 %
Driftsmargin (EBIT) 2 % 3 %
Egenkapitalandel 59 % 58 %
Egenkapitalrentabilitet 6 % 12 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 32 % 26 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 7 % 11 %
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret  1,5 3,2
Utbytteandel 26 % 29 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 38 % 43 %
Utbytte til staten 1,5 3,2
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 79 72
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 57 % 57 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

Ambita AS er et tek no lo gi sel skap som le-
ve rer di gi ta li se rings løs nin ger for ei en-
doms mar ke det. Ambita ble grunn lagt i 
1987 med et sam funns opp drag om å di gi-
ta li se re ei en doms in for ma sjon i Norge. 
Ambita har ak sje ma jo ri tet i Boligmappa.
no og i opp starts sel ska pet Alva Tech nol o-
gies. 

Løs nin ger fra Ambita inn går i dag i de 
fles te bo lig salgs pro ses ser i Norge. En rek-
ke ei en doms meg le re be nyt ter Ambitas 
tje nes ter når de be stil ler sine meg ler pak-
ker til bo lig sal get. Ban ker og kre ditt in sti-
tu sjo ner va li de rer sine kun ders iden ti te-
ter ba sert på ei en doms data fra Ambita. 
Bo lig lån blir inn vil get og ei en dom mer blir 
ting lyst umid del bart med hjelp av eTingly-
sing le vert av Ambita. Ambita har spe sia li-
sert seg på ei en doms data, kom plek se in-
te gra sjo ner og åpne platt for mer.  

Sel ska pet har vært hel eid av sta ten si-
den 1992, og ble kon kur ran se ut satt i 
2014. Sel ska pet end ret da navn fra Norsk 
Ei en doms in for ma sjon til Ambita. Ambita 
har ho ved kon tor i Oslo og ut vik lings av de-
ling i Bergen.

Må let med sta tens ei er skap i Ambita er 
kun for ret nings mes sig. Sel ska pet skal dri-
ves på forretninsmessig grunn lag og med 
sik te på å le ve re kon kur ran se mes sig av-
kast ning.

Vik ti ge hen del ser
I 2017 in tro du ser te Ambita kuns tig in tel li-
gens og ma skin læ ring i sine nye løs nin ger 
for meg ler bran sjen. Det te er tek no lo gi 
som for enk ler bo lig sal get, au to ma ti se rer 
pro ses ser og fri gjør tid. En an nen mi le pæl 

var at Ambita lan ser te ny ver sjon av Info-
land, som er en han dels por tal for ei en-
doms in for ma sjon. Ambita har hatt an sva-
ret for drift, ved li ke hold og vi de re ut vik ling 
av tinglysingsystemet for fast ei en dom si-
den 1989. Oppga ven ble av slut tet i 2017 
da sta tens nye utviklede ting ly sings -
system ble tatt i bruk.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Sam funns an svar en in te grert del av Am-
bitas ope ra sjo nel le virk som het. Ved å di-
gi ta li se re pro ses ser i ei en doms mar ke det, 
le ve rer sel ska pet et viktig bi drag til at 
Norge i dag har et trans pa rent og over-
sikt lig ei en doms mar ked. Ambita gjen-
nom fø rer hvert år EcoVadis’ le ve ran dør-
ana ly se ved rø ren de bæ re kraft og sam-
funns an svar, og har re sul ta ter som vi ser 
høy stan dard og Ambita er der ran gert 
blant de 30 pst. bes te res pon den te ne. 
Ambita be slut tet i 2017 å bli med lem av 
FNs Glo bal Com pact som støt ter opp om 
ti iden ti fi ser te prin sip per for bæ re kraf tig 
ut vik ling in nen ka te go ri ene mil jø, men-
nes ke ret tig he ter, ar beids liv og kor rup-
sjons be kjem pel se.

Øko no misk ut vik ling
Den øko no mis ke ut vik lin gen i sel ska pet 
er sta bil med jevn vekst på tvers av sel ska-
pets satsningsområder. Kon ser net har 
hatt en vekst i drifts inn tek ter fra 331,9 
mill. kro ner i 2016 til 367,7 mill. kro ner i 
2017 og le ver te et po si tivt drifts re sul tat 
på 5,9 mill. kro ner i 2017. Det har vært 
god om set nings vekst gjen nom han dels-
por ta len Info land.

Administrerende direktør:  
Stig W. Seljeseth 

Styre: Toril Nag (leder),  
Ingeborg Moen Borgerud 
(nestleder), Anders Roger 
Øynes, Eli Cathrine Disch,  
Gunnar Sellæg, Tore Torvildsen*, 
Mona Andreassen*   
(* valgt av de ansatte)    

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.ambita.com

©
 Sverre C. Jarild

     

Ambita AS

http://www.ambita.com


43

Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 743 828
Driftskostnader 697 741
Brutto driftsresultat (EBITDA) 74,9 102
Driftsresultat (EBIT) 45,4 87,1
Netto finansposter -2,6 -1,3
Resultat før skatt  42,7 85,8
Skattekostnad 11,0 18,7
Resultat etter skatt  25,7 68,1
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 210 148
Omløpsmidler 372 371
Sum eiendeler 581 5190

Egenkapital 231 218
Minoritetsinteresser 16,0 15,6
Sum egenkapital 247 234
Avsetning til forpliktelser 12,8 13,3
Rentebærende gjeld 128 50
Rentefri gjeld 193 222
Sum gjeld og forpliktelser 334 285
Sum egenkapital og gjeld 581 519
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 23,4 75,6
Investeringsaktiviteter -70,8 -65,8
Finansieringsaktiviteter 25,8 13,4
Endring betalingsmidler -21,6 23,2
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 375 284
Brutto driftsmargin (EBITDA) 10 % 12 %
Driftsmargin (EBIT) 6 % 11 %
Egenkapitalandel 43 % 45 %
Egenkapitalrentabilitet 11 % 36 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 15 % 6 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 14 % 36 %
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret  13,6 12,5
Utbytteandel 53 % 18 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 24 % 30 %
Utbytte til staten 13,6 12,5
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 394 382
Andel ansatte i Norge 93 % 95 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

Ba ne ser vice AS ble skilt ut fra Jern ba ne-
ver ket (nå Bane NOR) 1. ja nu ar 2005. Fra 
1. ja nu ar 2016 ble for valt nin gen over ført 
fra Sam ferd sels de par te men tet til Næ-
rings- og fis ke ri de par te men tet. Ba ne ser-
vice har som mål å være den le den de 
bane tek nis ke en tre pre nø ren i Norge og 
le ve rer tje nes ter in nen ved li ke hold og ny-
an legg til bane re la tert virk som het.

Den nors ke virk som he ten er or ga ni-
sert i mor sel ska pet Ba ne ser vice AS og det 
del ei de dat ter sel ska pet RailCom AS (57 
pst.). I Sve ri ge er kon ser net re pre sen tert 
gjen nom det hel ei de dat ter sel ska pet Ba-
ne ser vice Skan di na via AB som le ve rer 
skifte tje nes ter på gods ter mi na ler. Kon-
ser nets ho ved kon tor er på Lys aker i Bæ-
rum. Kon ser nets stør ste kun de er Bane 
NOR. Ba ne ser vice AS og RailCom AS ut fø-
rer også opp drag for Spor vei en AS, og er 
un der en tre pre nør for and re stør re ho-
ved en tre pre nø rer som ope re rer in nen for 
bane mar ke det i Norge. I Sve ri ge er Gö te-
borg Hamn stør ste kun de.

Må let med sta tens ei er skap i Ba ne ser-
vice er kun for ret nings mes sig. Sel ska pet 
skal dri ves på for ret nings mes sig grunn lag 
og med sik te på å le ve re kon kur ran se-
mes sig av kast ning. 

Vik ti ge hen del ser
Kon trak ten «JBT Rive og re etab le re» på 
Fol lo ba nen for Bane NOR var det stør ste 
en kelt pro sjek tet i 2017. Ar bei de ne star tet 
i ja nu ar 2016. Kon trak ten er en ut fø rel-
ses en tre pri se på om lag 220 mill. kro ner 
og va rer fram til høs ten 2019. I mars 2017 
ble sel ska pet til delt kon trak ten om før s te 
sam spills fase i for bin del se med to tal en-
tre pri sen for elek tri fi se ring av Trøn der- og 
Mer åker ba nen. Før s te fase av sam spills-
kon trak ten ble gjen nom ført i 2017. To tal-
en tre pri sen, som er på vel en mil li ard  
kro ner, er ut satt inn til vi de re som føl ge  
av manglede bud sjett mid ler for 2018.  
I ja nu ar 2018 ble Ba ne ser vice til delt kon-

trakt om bal last ren sing for Bane NOR for 
pe ri oden 2018–2020 med kon trakts sum 
på 386 mill. kro ner.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Kon ser nets ret nings lin jer for ar beid med 
sam funns an svar be skri ver hvor dan virk-
som he ten ar bei der in nen for om rå de ne 
men nes ke ret tig he ter, ar beids ta ker ret tig-
he ter, mil jø/kli ma og ar bei det mot kor-
rup sjon. Som en del av sam funns an sva-
ret inn går også kon ser nets etis ke re gel-
verk, in klu dert ru ti ne for vars ling av kri-
tikk ver di ge for hold. Høs ten 2017 star tet 
ar bei det med å etab le re en ny mil jø stra-
te gi for kon ser net som vil bli im ple men-
tert i 2018. Det er også til tak i gang for å 
ser ti fi se re mor sel ska pet som mil jø fyr-
tårn. Kon ser net vil fort set te sat sin gen på 
lær lin ger som et til tak for å vi de re ut vik le 
og styr ke bran sjen. 

Øko no misk ut vik ling
Kon ser nets om set ning i 2017 var 743 mill. 
kro ner (mot 828 mill. kro ner i 2016) og re-
sul tat før skatt var 43 mill. kro ner (mot 
86 mill. kro ner i 2016). Om set nings- og re-
sul tat ned gan gen fra 2016 skyl des la ve re 
mar keds vo lum for kon ser nets tje nes ter i 
2017 in nen for jern ba ne. Til tross for et ut-
ford ren de mar ked i 2017 opp nåd de kon-
ser net et godt re sul tat. Ef fek ti vi se rings-
pro sjek tet, #Kon kur ran se kraft, som ble 
igang satt i 2017 med fo kus på mer salg, 
ef fek tiv drift og ar beids me to dikk, har gitt 
god ef fekt. Beg ge dat ter sel ska pe ne har 
også opp levd kre ven de mar keds for hold i 
2017, men har li ke vel le vert gode re sul ta-
ter.

I mars 2017 ble den and re av to nye 
sporjusteringsmaskiner le vert. Ord re re-
ser ven ved inn gan gen til 2018 er høy ere 
enn året før og ut sik te ne frem over vur de-
res som po si ti ve. Sty ret fore slår over for 
sel ska pets ge ne ral for sam ling et ut byt te 
for 2017 på 13,5 mill. kro ner.

Administrerende direktør:  
Ingvild Storås

Styre: Thor Svegården (leder), 
Cecilia Elizabeth Rudolfsson,  
Ann Pedersen, Christel Borge, 
Ole Christian Rognlien*, Harald 
Vaagaasar Nikolaisen, Tom 
Bragen*, Ole Strøm*  
(* valgt av de ansatte) 

Revisor: BDO AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 100 %  
Selskapets nettside: www.baneservice.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Leieinntekter 2 075 1 899
Vedlikehold og driftsrelaterte kostnader -162 -159
Netto leieinntekter 1 913 1 740
Andre inntekter 285 950
Andre kostnader -246 -927
Administrative eierkostnader -163 -152
Andel resultat i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 244 150
Netto realiserte finansposter -550 -572
Driftsresultat 1 483 1 190
– herav resultat fra eiendomsdrift 1 259 1 070
Verdiendring investeringseiendommer 3 460 1 991
Urealisert verdiendring  
finansielle instrumenter 87 125
Resultat før skatt og minoritet 5 030 3 306
Skattekostnad -516 -584
Minoritetsinteresser -50 -103
Resultat etter skatt og minoritet 4 464 2 619
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 42 159 37 976
Omløpsmidler 1 071 746
Investeringseiendom holdt for salg 180 168
Sum eiendeler 43 410 38 890
  
Egenkapital 18 505 14 732
Minoritetsinteresser 433 392
Sum egenkapital 18 938 15 124
Avsetning til forpliktelser 5 423 5 107
Rentebærende gjeld 18 449 18 113
Rentefri gjeld 600 547
Sum gjeld og forpliktelser 24 472 23 767
Sum egenkapital og gjeld 43 410 38 890
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 1 222 1 097
Investeringsaktiviteter -65 -2 972
Finansieringsaktiviteter -1 211 1 906
Endring betalingsmidler -53 31
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 37 387 33 237
Netto leiemargin 92 % 92 %
Driftsmargin (Resultat fra eiendomsdrift  
+ netto finansposter / leieinntekter) 87 % 86 %
Egenkapitalandel 44 % 39 %
Egenkapitalrentabilitet 27 % 19 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 17 % 13 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 16 % 13 %
  
Verdier og utbytte 2017 2016
Markedsverdi ved årsslutt 22 415 15 755
Pris/bok 1,2 1,1
Sluttkurs 122,0 85,8
Utbytte for regnskapsåret  753 634
Utbytteandel 17 % 24 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 24 % 31 %
Utbytte til staten 252 212
Avkastning inklusiv utbytte siste år 46,6 % 28 %
Salgsproveny til staten  -     2 490 
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 155 166
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 33,4 % 33,4 %
Andel kvinner i styret totalt 57 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 40 %

En tra ASA er ett av Nor ges le den de ei en-
doms sel ska per og er en ak tiv eier, for val-
ter og ut vik ler av kon tor ei en dom. 

En tra ble skilt ut fra Stats bygg og etab-
lert som eget sel skap hel eid av sta ten i 
2000. Høs ten 2014 ble sel ska pet børs no-
tert, og sta tens ei er an del ble re du sert til 
49,7 pst. I sep tem ber 2016 solg te sta ten 
ak sjer gjen nom et spred nings salg og eier 
nå 33,4 pst. av sel ska pets ak sjer. 

Ved års skif tet eide En tra om lag 1,2 
mill. kvad rat me ter for delt på 84 bygg med 
sen tral be lig gen het nær kol lek tiv knu te-
punkt i de fire stør ste by ene i Norge. Mar-
keds ver di en av ei en doms por te føl jen var 
på om lag 40 mrd. kro ner. Sel ska pets for-
ret nings stra te gi er å le ve re lønn som 
vekst, være le den de på kundeopplevd 
kva li tet og å være mil jø le den de i bran-
sjen. Entras ho ved kon tor lig ger i Oslo. Ut-
leie gra den i por te føl jen har holdt seg sta-
bilt høy over tid og ut gjor de ved års skif tet 
97 pst. Vek tet gjen væ ren de lø pe tid på sel-
ska pets leie kon trak ter var 7,4 år ved års-
skif tet. 

Må let med sta tens ei er skap i En tra er 
kun for ret nings mes sig. Sel ska pet skal dri-
ves på for ret nings mes sig grunn lag og med 
sik te på å le ve re kon kur ran se mes sig av-
kast ning. 

Vik ti ge hen del ser
I 2017 sig nert En tra nye og re for hand let 
kon trak ter med år lig leie på to talt 269 mil-
li o ner kro ner (115 000 kvm). En tra har i 
lø pet av 2017 full ført de sto re ut vik lings-
pro sjek te ne Media City Bergen (45 000 
kvm) og Trond heims por ten (28 600 kvm). 
En tra har også full ført re no ve rin gen av 
blokk 1 og blokk 3 på Kjør bo i Sand vi ka og 
star tet re no ve rin gen av blokk 2. I Trond-
heim har En tra star tet opp to nye byg ge-
pro sjek ter på Brat tør kaia 16 og 17A. En tra 
har fort satt å være ak ti ve i trans ak sjons-
mar ke det og kjøp te Skans ka Com mer ci al 
De ve lop ments 50 pro sent an del av Sundt-

kvartalet (31 300 kvm) i Oslo. En tra er nå 
ene ei er av ei en dom men. En tra har også 
gjen nom ført salg av 14 ei en dom mer med 
be lig gen het uten for stra te gis ke kjer ne-
om rå der i hen holds vis Kris tian sand, 
Bodø, Oslo og Trondheim.

Bæ re kraft og sam funns an svar
En tra har som mål å være mil jø le den de i 
bran sjen. I 2017 fast sat te En tra en re vi dert 
og ut vi det mil jø stra te gi som har føl gen de 
mål set tin ger med til hø ren de til tak: Entras 
ei en doms por te føl je skal være kli ma nøy-
tral, En tra skal på vir ke og stil le krav til par-
te ne sel ska pet sam hand ler med, En tra 
skal være en mil jø le der in nen ei en doms-
drift, Entras pro sjek ter skal ha en høy grad 
av kva li tet og flek si bi li tet og li ten på virk-
ning på mil jø et. En tra har vi de re null to le-
ran se for kor rup sjon og ar beids kri mi na li-
tet i alle de ler av sin virk som het og ar bei-
der ak tivt med etikk i prak sis, an svar li ge 
inn kjøp og tett opp føl ging av sine le ve ran-
dø rer. HMS har høy pri ori tet og Entras mål 
er at in gen skal eks po ne res for ska de el ler 
bli syke som et re sul tat av sel ska pets ar-
beids mil jø. En tra har sterkt fo kus på å opp-
rett hol de et godt ar beids mil jø samt å sik re 
ar beids ta ker ret tig he ter, kunn skaps ut vik-
ling, mang fold og li ke stil ling. Som en stor 
eier og ut vik ler av kon tor ei en dom sø ker 
En tra til en hver tid å ska pe en god og trygg 
at mo sfæ re i og rundt sine bygg.  

Øko no misk ut vik ling
Entras leie inn tek ter økte med 9 pst. fra 
1 899 mill. kro ner i 2016 til 2 075 mill. kro-
ner i 2017.  Net to drifts inn tek ter var 1 913 
mill. kro ner (1 740) og re sul tat fra ei en-
doms drift var 1 259 mill. kro ner (1 070). 
Net to po si ti ve ver di end rin ger var 3 547 
mill. kro ner (2 116) og re sul tat før skatt 
var 5 030 mill. kro ner (3 306). En tra ut be-
ta ler ut byt te halv år lig og vil to talt be ta le 
ut byt te på 4,10 kro ner pr. ak sje for 2017 
(3,45 kro ner pr. ak sje i 2016).
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 932 923
Driftskostnader 781 755
Brutto driftsresultat (EBITDA) 299 284
Driftsresultat (EBIT) 151 167
Netto finansposter 6 3
Resultat før skatt 157 170
Skattekostnad 37 39
Resultat etter skatt 120 132
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 1 331 1 336
Omløpsmidler 78 153
Sum eiendeler 1 409 1 488

Egenkapital 717 771
Avsetning til forpliktelser 333 285
Rentebærende gjeld 0 0
Rentefri gjeld 358 432
Sum gjeld og forpliktelser 691 717
Sum egenkapital og gjeld 1 408 1 488
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 112 236
Investeringsaktiviteter -142 -110
Finansieringsaktiviteter -50 -181
Endring betalingsmidler -80 -55
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 717 771
Brutto driftsmargin (EBITDA) 32 % 31 %
Driftsmargin (EBIT) 16 % 18 %
Egenkapitalandel 51 % 52 %
Egenkapitalrentabilitet 16 % 17 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 19 % 18 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 22 % 22 %
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 120 105
Utbytteandel 100 % 80 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 119 % 119 %
Utbytte til staten 120 105 
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 331 366
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 29 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 25 %

Fly toget AS ble stif tet i 1992 som NSB 
Gar der mo ba nen AS. Da Oslo luft havn åp-
net i ok to ber 1998 star tet drif ten av fly-
toge ne. Sel ska pet had de 6,6 mill. pas sa-
sje rer i 2017, noe som ut gjør rundt 10 pst.  
av alle tog pas sa sje rer i Norge. Fly toget er 
den vik tig ste bi drags yte ren til Oslo luft-
havns høye kol lek tiv an del. Fly toget job-
ber kon ti nu er lig for å ska pe enk le re rei se-
opp le vel ser for å øke ver di en og at trak ti-
vi te ten av til brin ger tje nes ten. 

Må let med sta tens ei er skap i Fly toget 
er er kun for ret nings mes sig. Sel ska pet 
dri ves på for ret nings mes sig grunn lag og 
med sik te på å le ve re kon kur ran se mes sig 
av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
Fly toget er svært til freds med å opp rett-
hol de po si sjo nen som før s te val get til og 
fra Oslo luft havn og av at de sco rer høyt 
på kun de til freds het og punkt lig het. I 2017 
end te Fly togets kun de til freds het på 97,2 
pst. For sjet te gang ble Fly toget gjen nom 
BIs kun de til freds hets må ling kå ret til kun-
de nes fa vo ritt. Fly togets punkt lig het end-
te i 2017 på 95,7 pst, en til ba ke gang fra 
fore gå en de år som i ho ved sak skyl des 
svikt i in fra struk tur. Jern ba ne re for men 
med fø rer sto re end rin ger i Fly togets ram-
me be tin gel ser og Fly toget har job bet be-
visst for å for stå hvil ke kon se kven ser og 
mu lig he ter det te med brin ger. 

27. ap ril 2017 åp net den nye ter mi na-
len, T2, på Oslo luft havn. Den nye de len 
av fly plas sen gir en år lig ka pa si tet på hele 
28 mill. rei sen de. Fly toget har i den sam-
men heng opp gra dert fly tog ter mi na len 
med kva li te ter som vil gi de rei sen de en 
po si tiv rei se opp le vel se og bi drar til at det 
opp le ves som en kelt å rei se med Fly toget. 

I mai 2017 ble nye uni for mer lan sert og 

alle tog, sta sjons om rå der og di gi ta le fla ter 
om pro fi lert. Den nye lo go en har et mo-
der ne ut trykk som gir kla re as so sia sjon til 
den ne tje nes te som le ve res ved å kob le 
sam men tog og fly. 

I 2017 reis te pas sa sjer num mer 100 
mill. med Fly toget. En mi le pæl som ble 
mar kert med sam ferd sels mi nis te ren til-
stede.  

Bæ re kraft og sam funns an svar
Fly togets virk som het bi drar til høy kol lek-
tiv an del gjen nom et ef fek tivt og mil jø-
venn lig trans port al ter na tiv til og fra Oslo 
luft havn. Å flyt te fle re rei sen de over fra bil 
til tog er Fly togets stør ste sam funns bi-
drag ut over å le ve re god av kast ning til 
sta ten. Sel ska pet en ga sje rer seg i ut vik lin-
gen av frem ti dens jern ba ne, ar beid for kli-
ma- og mil jø be visst het og fel les ska pets 
inn sats for å leg ge til ret te for god ut nyt-
tel se av sam fun nets res sur ser. I 2017 har 
Fly toget fort satt ar bei det med sy ste ma-
tisk in te gre ring av bæ re kraft og sam-
funns an svar i sel ska pets virk som hets sty-
ring, stra te gi er og hand lings pla ner.

Øko no misk ut vik ling
Fly toget om sat te for 932 mill. kro ner i 
2017, mot 923 mill. kro ner året før. An tall 
rei sen de over Oslo luft havn (eks. trans fer 
og trans itt) økte med 6,3 pst. i 2017, og var 
en sterk bi drags yter til en 2,6 pst. pas sa-
sjer opp gang for Fly toget. Re sul tat før 
skatt ble 157 mill. kro ner, og re sul ta tet et-
ter skatt ble 119,5 mill. kro ner. Det te gav 
en egen ka pi tal ren ta bi li tet et ter skatt på 
16,1 pst. i 2017, mot 17 pst. året før. Egen-
ka pi tal an de len var på 51 pst. ved ut gan-
gen av 2017, mot 52 pst. året før. For 
regn skaps å ret 2017 be ta ler Fly toget 119,5 
mill. kro ner i ut byt te. 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 3 765 3 608
Driftskostnader 3 784 3 471
Brutto driftsresultat (EBITDA) 100 262
Driftsresultat (EBIT) -19 137
Netto finansposter -3 3
Resultat før skatt -21 139
Skattekostnad 6 72
Resultat ikke-videreført virksomhet 13 -1
Resultat etter skatt -15 66
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 644 584
Omløpsmidler 1 083 1 251
Eiendeler ikke-videreført virksomhet 0 197
Sum eiendeler 1 726 2 032
  
Egenkapital 696 716
Avsetning for forpliktelser 7 90
Rentebærende gjeld 6 8
Rentefri gjeld 1 017 1 210
Gjeld ikke-videreført virksomhet 0 10
Sum gjeld og forpliktelser 1 031 1 317
Sum egenkapital og gjeld 1 726 2 032
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 8 150
Investeringsaktiviteter -57 30
Finansieringsaktiviteter -351 -302
Netto kontantstrøm  
omstilling/restrukturering 0 14
Endring betalingsmidler -400 -108
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 702 723
Brutto driftsmargin (EBITDA) 3 % 7 %
Driftsmargin (EBIT) 0 % 4 %
Egenkapitalandel 40 % 35 %
Egenkapitalrentabilitet -2 % 8 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 16 % 20 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -2 % 17 %
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 0 350
Utbytteandel 0 % 531 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 135 % 135 %
Utbytte til staten 0 350
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte  1 420   1 334 
Andel ansatte i Norge 99 % 99 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 33 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 50 %

Mesta AS er Norges største entrepre-
nørselskap innen drift og vedlikehold av 
vei og har virksomhet i hele landet. Sel-
skapet leverer i tillegg andre prosjekter 
og tjenester relatert til vei og bane, ek-
sempelvis tunnel- og fjellsikring, rekkver-
karbeid, elektrotjenester og anleggs-
prosjekter. Kon sernet er organisert med 
Mesta AS som morselskap og Mesta Sve-
rige AB som datterselskap. Selskapet har 
hovedkontor på Lysaker. Selskapet ble 
etablert 1. januar 2003 og springer ut fra 
den tidligere produksjonsvirksomheten i 
Statens vegvesen. Siden oppstarten har 
Mesta gjennomført omfattende omstil-
linger og effektiviseringstiltak. 

Målet med statens eierskap i Mesta er 
kun forretningsmessig. Selskapet skal dri-
ves på forretningsmessig grunnlag og 
med sikte på å levere konkurransemessig 
avkastning.

Viktige hendelser
Mesta vant 6 av 14 utlyste driftskontrak-
ter for Statens vegvesen i 2017 med en fi-
nansiell suksessrate på over 50 pst. Mar-
kedsandelen i drifts- og vedlikeholdsmar-
kedet er estimert til 45 pst., en økning fra 
43 pst. i 2016. Det har vært totalt 4 per-
sonskader med fravær i 2017 (mot 3 i 
2016).

Bærekraft og samfunnsansvar
Mesta vektlegger samfunnsansvar ut over 
ordinære, lovpålagte krav. Selskapets ver-
digrunnlag, «fokus, endringsvilje, helhets-
ansvar og ærlighet», legger føringer for 
hvordan ansatte i selskapet skal opptre 
både internt og eksternt. Selskapet har 
etiske retningslinjer som uttrykker selska-

pets holdninger i møte med kunder, leve-
randører, kollegaer og øvrige omgivelser. 
Mesta tar også et aktivt samfunnsansvar i 
hele leverandørkjeden gjennom etiske ret-
ningslinjer, integrert i selskapets kontrakts-
vilkår, for kjøp av varer og tjenester fra inn- 
og utland. Som veientreprenør har Mesta 
aktiviteter som bidrar til miljøbelastninger 
både lokalt og globalt. Mestas målsetning 
er å redusere virksomhetens miljøpåvirk-
ning så mye som mulig. Utslipp fra produk-
sjonsvirksomheten, inkludert stoffer som 
kan innebære miljøskader, er innenfor de 
krav myndighetene stiller.

Økonomisk utvikling
Mesta hadde i 2017 en omsetning på nes-
ten 3,8 mrd. kroner (mot 3,6 mrd. kroner i 
2016). Driftsresultatet for konsernet ble 
-19 mill. kroner (mot 137 mill. kroner i 
2016). Ved utgangen av året hadde Mesta 
en ordrereserve på 6,8 mrd. kroner, som 
selskapet anser som tilfredsstillende. Mes-
ta hadde ved utgangen av året en egenka-
pitalandel på 40 pst. I 2017 utgjorde netto 
investeringer i konsernet 57 mill. kroner. 
Selskapets kontantbeholdning ved utgan-
gen av 2017 var 78 mill. kroner.

Markedsutsiktene knyttet til offentlige 
investeringer i infrastruktur de kommen-
de årene er omtalt i Nasjonal transport-
plan (NTP). NTP tilsier økte bevilgninger til 
drift og vedlikehold av det statlige veinet-
tet, samt vekst i investeringene til nye vei-
prosjekter og jernbane. Det er sterk kon-
kurranse i markedet for drift og vedlike-
hold av vei. Konkurransen knyttet til ut-
byggingsprosjekter i samferdselssektoren 
er forsterket som følge av bl.a. økt antall 
utenlandske aktører i markedet. 
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Resultatregnskap (mill. kroner)1 2017 2016
Driftsinntekter 40 884 39 285
Driftskostnader 39 725 37 697
Brutto driftsresultat (EBITDA) 2 726 2 949
Driftsresultat (EBIT) 1 159 1 588
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 938 297
Netto finansposter -444 -460
Resultat før skatt og minoritet 1 653 1 425
Skattekostnad 552 110
Minoritetsinteresser 0 0
Resultat etter skatt og minoritet 1 101 1 315
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 19 800 17 692
Omløpsmidler 12 029 11 388
Sum eiendeler 31 829 29 080
  
Egenkapital 7 878 5 519
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 7 878 5 519
Avsetning til forpliktelser 3 737 1 916
Rentebærende gjeld 8 384 9 045
Rentefri gjeld 11 830 12 600
Sum gjeld og forpliktelser 23 951 23 562
Sum egenkapital og gjeld 31 829 29 080
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 2 342 3 647
Investeringsaktiviteter -83 -2 603
Finansieringsaktiviteter -1 809 -876
Endring betalingsmidler 450 167
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 16 262 14 564
Brutto driftsmargin (EBITDA) 7 % 8 %
Driftsmargin (EBIT) 3 % 4 %
Egenkapitalandel 25 % 19 %
Egenkapitalrentabilitet 16 % 22 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 11 % 6 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 15 % 13 %
  
Verdier og utbytte 2017 2016
Markedsverdi ved årsslutt2 8 141 4 605
Pris/bok2 0,0 0,8
Sluttkurs2 21,6 13,3
Utbytte for regnskapsåret 0 0
Utbytteandel 0 % 0 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 0 % 0 %
Utbytte til staten 0 0
Avkastning inklusiv  
utbytte siste år2 63 % -42,8 %
Gjennomsnittlig avkastning  
siste 5 år2 26 % 11,8 %
Salgsproveny til staten 0  132 
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte  10 324   10 710 
Andel ansatte i Norge 27 % 28 %
Statens eierandel årsslutt 9,88 % 11,45 %
Andel kvinner i styret totalt 45 % 36 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 38 % 38 %

SAS AB er er et av Skandinavias le den de 
fly sel skap. Sel ska pets vi sjon er å gjø re li-
vet enk le re for de som rei ser ofte i Skan di-
na via, og sel ska pet til byr søm lø se, kon-
kur ran se dyk ti ge fly rei ser for rei sen de til, 
fra og in nen for Skan di na via, både for for-
ret nings rei sen de og de som rei ser pri vat. 
Sel ska pet er en del av den glo ba le luft-
farts al li an sen Star Al li an ce. I regn skaps å-
ret 2016/2017 fløy sel ska pet 30 mill. pas-
sa sje rer til 123 de sti na sjo ner. SAS har ho-
ved kon tor i Stock holm og er børs no tert i 
Sve ri ge, Norge og Dan mark.

Må let med sta tens ei er skap i SAS er 
kun for ret nings mes sig. Sel ska pet skal dri-
ves på for ret nings mes sig grunn lag og 
med sik te på å le ve re konkurransemessig 
av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
SAS gjen nom før te i no vem ber 2017 en 
egen ka pi tal emi sjon på 1,3 mrd. svenske 
kro ner. Den nors ke stat del tok ikke i emi-
sjo nen og re du ser te der med ei er an de len 
sin til 9,88 pst. Ka pi ta len fra emi sjo nen ble 
bl.a. brukt til å inn lø se pre fe ran se ak sjer i 
be gyn nel sen av 2018.

SAS har ut vi det sitt kostnadsreduk-
sjonprogram, og må let er å rea li se re år li-
ge be spa rel ser på 3 mrd. svenske kro ner 
in nen 2020. SAS be slut tet å åpne nye ba-
ser i Lon don og Ma la ga. Den før s te flyg-
ningen fra ba sen i Lon don fant sted i de-
sem ber 2017 mens flyv nin ger fra Malaga-
basen vil star te vå ren 2018.

SAS solg te i 2017 det dans ke re gio na le 
fly sel ska pet Cim ber samt elleve CRJ900-
fly til CityJet.

Nye tre åri ge kol lek tiv av ta ler ble inn gått 
med fag for en in ge ne i de tre skan di na vis-
ke lan de ne.

Eu ro bo nus fei ret 25 års ju bi le um og 
nåd de fem mil li o ner med lem mer.

Bæ re kraft og sam funns an svar
SAS har som am bi sjon at de pro duk te ne 
og tje nes te ne de til byr vil mu lig gjø re bæ-
re kraf tig sam funns ut vik ling glo balt, med 
bl.a. minst mu lig påvikning på kli ma og 
mil jø. Sel ska pet har som mål å in nen 2020 
re du se re CO2-ut slipp med 20 pst. pr. pas-
sa sjer ki lo me ter og å re du se re støy ni vå et 
med 15 pst. sam men lig net med 2010 
samt å re gel mes sig be nyt te bio bren sel på 
sine fly. 

I lø pet av regn skaps å ret ble elleve fly av 
ty pen A320neo, med 18 pst. la ve re driv-
stoffor bruk enn for gjen ge ren, tatt i bruk. 
Det te var med å bi dra til at sel ska pets CO2-
ut slipp pr. pas sa sjer ki lo me ter ble re du sert 
med 1,7 pst. sammnelignet med fore gå en-
de år. Pr. ut gan gen av regn skaps å ret 2016/ 
2017 er sel ska pets CO2-ut slipp re du sert 
med 12,1 pst. og støy ni vå et re du sert med 
11,1 pst., sam men lig net med 2010. SAS 
kjøp te rundt 100 tonn bio bren sel i lø pet av 
året og fort sat te å frem me kom mer sia li se-
ring av bio driv stoff for fly.

Øko no misk ut vik ling
SAS-kon ser net fikk et re sul tat et ter skatt 
og minioritet på 1,1 mrd. kro ner for regn-
skaps å ret 2016/2017, mot 1,3 mrd. kro-
ner fore gå en de regn skaps år. Nor ma li sert 
re sul tat før skatt (jus tert for en gangs pos-
ter) økte imid ler tid med om lag 1 mrd. 
kro ner til 2 mrd. kro ner hovedsaklig dre-
vet av økte inn tek ter som føl ge av fle re 
rei sen de og av po si ti ve ef fek ter av ef fek ti-
vi se rings pro gram met. Drifts inn tek te ne for 
året utgjode 41 mrd. kro ner, opp fra 39 
mrd. kro ner i fjor. 

En sta dig stør re an del av sel ska pets inn-
tek ter kom mer fra Eurobonusmedlemme-
ne. An tal let med lem mer økte med 10 pst. i 
lø pet av året til over 5 mill. med lem mer.

Egen ka pi ta len i kon ser net økte fra 5,5 
mrd. kro ner til 7,9 mrd. kro ner og egen ka-
pi tal an de len økte tilsvarende fra 19 pst. til 
25 pst. Øk nin gen skyl des ho ved sa ke lig 
det po si ti ve re sul ta tet for året samt re va-
lue ring av den yt el ses ba ser te pen sjons-
ord nin gen, del vis mot vir ket av ut byt te på 
pre fe ran se ak sje ne og om reg nings dif fe-
ran ser (va lu ta).

Sel ska pet styr ket sin fi nan si el le po si-
sjon i lø pet av året med po si tiv net to ren-
te bæ ren de gjeld (net to kon tant po si sjon) 
på 2,7 mrd. kro ner ved ut gan gen av året, 
opp fra 1,1 mrd. kro ner ved regn skaps å-
rets start. Øk nin gen er ho ved sa ke lig dre-
vet av den po si ti ve kon tant strøm men fra 
drift. Ren ta bi li te ten på in ves tert ka pi tal 
(ROIC) for året var på 13 pst. mot 12 pst. 
fore gå en de regn skaps år som også er sel-
ska pets ka pi tal kost nad. 

SAS be ta ler ikke ut byt te til or di næ re ak-
sje ei e re for regn skaps å ret, men 350 mill. 
svenske kro ner til ei er ne av pre fe ran se- 
ak sjer.

Konsernsjef: Rickard Gustafson

Styre: Fritz Henrik Schur (leder),  
Jacob Wallenberg (nestleder),  
Dag Mejdell (andre nestleder), Monica 
Caneman, Sanna Suvanto-Harsaae, 
Lars-Johan Jarnheimer, Berit Svendsen, 
Carsten Dilling, Cecilia Van Der Meulen*, 
Endre Røros*, Janne Wegeberg*  
(* valgt av de ansatte) 

Revisor:  PricewaterhouseCoopers AB

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 9,88 % 
Selskapets nettside: www.sasgroup.net

©
 Knut Lövstuhagen/SAS AB

1 Tallene er i NOK, beregnet fra SAS' konserntall i SEK. Benyttet 
valutakurs er kurs ved balansedato 31. oktober 2017 NOK/
SEK 97,77 for 2017 og 91,58 for 2016, og gjennomsnittskurs for 
perioden nov 2016-okt. 2017 NOK/SEK 95,85 for 2017 og 99,56 
for 2016.                        

2 Hentet fra Factset.      

SAS AB

http://www.sasgroup.net
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 481,1 497,9
Driftskostnader 462,9 475,7
Brutto driftsresultat (EBITDA) 21,9 25,4
Driftsresultat (EBIT) 18,2 22,1
Netto finansposter -10,9 -0,9
Resultat før skatt 7,4 21,2
Skattekostnad 3,9 5,4
Resultat etter skatt 3,5 15,8
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 40,1 36,5
Omløpsmidler 97,9 107,6
Sum eiendeler 138,0 144,1
  
Egenkapital 57,5 55,0
Avsetning for forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 23,9 25,5
Rentefri gjeld 56,7 63,5
Sum gjeld og forpliktelser 80,5 89,0
Sum egenkapital og gjeld 138,0 144,0
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 5,0 -11,8
Investeringsaktiviteter -4,5 -9,8
Finansieringsaktiviteter -14,2 -50,2
Endring betalingsmidler -13,7 -71,8
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 81,3 80,5
Brutto driftsmargin (EBITDA) 5 % 5 %
Driftsmargin (EBIT) 4 % 4 %
Egenkapitalandel 42 % 38 %
Egenkapitalrentabilitet 6 % 33 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 54 % 64 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 24 % 37 %
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 1 1
Utbytteandel 29 % 6 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 100 % 101 %
Utbytte til staten 0,3 0,3
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 50 49
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 34 % 34 %
Andel kvinner i styret totalt 40 % 40 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 25 % 25 %

Ve te ri nær me di sinsk Opp drags sen ter AS 
(VESO) ble etab lert av Nor ges Land bruks-
vi ten ska pe li ge Forsk nings råd, som en del 
av SEFO-grup pen i 1988, og ble om dan net 
til eget ak sje sel skap i 1991. Sel ska pet har 
to for ret nings om rå der; dis tri bu sjon av 
alle ty per le ge mid ler til dyr i det nors ke 
mar ke det samt kli nis ke smit te for søk på 
fisk in nen vak si ne ut vik ling, fôr ut vik ling 
og avl. Sel ska pet er også ma jo ri tets ei er i 
Bryns løk ken AS, en pro du sent av anti-
groe mid ler til ak va kul tur næ rin gen. 

Sel ska pet er i dag en le den de dis tri bu-
tør av ve te ri næ re le ge mid ler i det nors ke 
mar ke det og dri ver ett av de le den de kli-
nis ke smit te la bo ra to ri e ne for salmonider 
på ver dens ba sis. For ret nings ide en er å til-
by pro duk ter og tje nes ter som bi drar til 
en god dyre- og fiske hel se, og gjen nom 
det bi dra til økt ef fek ti vi tet og bæ re kraft 
in nen ak va kul tur- og hus dyr pro duk sjon. 
Dis tri bu sjon av le ge mid ler fore går fra sel-
ska pets ho ved kon tor på Adam stu en i 
Oslo, mens smit te la bo ra to ri et for fisk er 
lo ka li sert uten for Nams os i Trøn de lag.

Må let med sta tens ei er skap i VESO er 
kun for ret nings mes sig. Sel ska pet skal dri-
ves på for ret nings mes sig grunn lag og 
med sik te på å le ve re kon kur ran se mes sig 
av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
Sel ska pets om set ning på le ge mid ler til ak-
va kul tur falt gjen nom hele 2017. Fal let 
kom som føl ge av re du sert bruk av le ge-
mid ler til be hand ling av lak se lus. Fal let ble 
delvis kom pen sert ved økt salg av vak si-
ner til fisk. Sel ska pet ope re rer i mar ke der 
hvor kun de ne i mo de rat grad på vir kes av 
kon junk tu re ne el lers i sam fun net. VESO 
har hatt for holds vis sta bil mar keds an del 
in nen både dy re hel se seg men tet og fiske-
helsesegmentet i 2017. Et ter spør se len et-
ter sel ska pets tje nes ter på Vi kan har vært 
god gjen nom hele 2017, og vik tig he ten av 

la bo ra to ri et for norsk opp dretts næ ring vi-
ser seg gjen nom for søk som gjen nom fø-
res og pro duk ter som ut vik les med ut-
gangs punkt i for søke ne. Ut vik lin gen i 
Bryns løk ken AS har et ter at VESO over tok 
ma jo ri te ten i sel ska pet vært me get po si tiv 
og det for ven tes yt ter li ge re vekst i 2018.

VESO har fra 1. ja nu ar 2018 over tatt 
100 pst. av AVS Chi le og slått sam men alle 
sel ska pets aktiviter i Chi le. Både in nen for 
laboratorie- og dis tri bu sjons virk som he-
ten i Chi le opp lev de sel ska pet et gjen-
nom brudd i 2017 og det for ven tes yt ter li-
ge re vekst i 2018. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Sel ska pet øns ker å bi dra til en god dyre- 
og fiske hel se gjen nom god til gang til  
vak si ner og le ge mid ler, og in ter na sjo nalt 
gjen nom ut vik lin gen av ef fek ti ve vak si ner 
og til set nings stof fer i fôr. VESO har full li-
ke stil ling i ansettelsesprossesser både 
mel lom kjønnn og et nisk bak grunn samt 
lønns fast set tel se. Sel ska pet bi drar med 
mid ler til ut vik ling av et sko le pro sjekt i 
Ugan da.

In nen mil jø og kli ma bru ker VESO «ru-
te  gå en de» trans port mid ler så langt det 
lar seg gjø re og på ut slipps si den forhol-
der selskapet seg til de krav og på legg 
som myn dig he te ne har.

Øko no misk ut vik ling
VESO had de i 2017 en om set ning på 481 
mill. kro ner. Det te til sva rer en re duk sjon 
på om lag 17 mill. kro ner sam men lig net 
mot 2016, og skyl des i all ho ved sak re du-
sert om set ning in nen le ge mid ler til ak va-
kul tur. Det te på vir ket også re sul ta tet som 
ble 3,5 mill kro ner (15,8 mill. kro ner). 
VESO valg te også å ned skri ve ver di en av 
ak sje pos ten i AFGC INC. VESO har fle re 
sto re ut vik lings pro sjek ter gå en de som 
kre ver ka pi tal, og ut byt te for 2017 er der-
for lavt. 

Administrerende direktør: 
Arne Gulbrand Ruud 
Styre: Bjørn Skjævestad 
(leder), Arne Gulbrand 
Ruud (nestleder),  
Benedicte H. Fossum, 
Bjørn Flatland, Audur 
Thorisdottir* (* valgt av de 
ansatte) 
Revisor: Svindal Leidland 
Myhrer & Co AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 34 %
Selskapets nettside: www.veso.no
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Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 34 %
Selskapets nettside: www.veso.no

http://www.veso.no
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I denne kategorien inngår selskaper der staten har  
forretningsmessige mål med eierskapet, og et mål om  
å opprettholde norsk forankring av selskapenes hovedkontor  
og tilhørende hovedkontorfunksjoner. For å ivareta sistnevnte 
mål er det i utgangspunktet tilstrekkelig med en eierandel  
på over en tredjedel. Staten har forventninger til resultat  
og avkastning ut fra selskapenes risikoprofil. Selskapene  
opererer i markeder med andre kommersielle aktører.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 1 173 734
Driftskostnader  1 078 658
Brutto driftsresultat (EBITDA) 151 109
Driftsresultat (EBIT) 94,9 75,9
Netto finansposter 246,4 0,9
Resultat før skatt og minoritet 341,4 76,9
Skattekostnad 25,9 22,3
Minoritetsinteresser 0,0 0,0
Resultat etter skatt og minoritet 315,5 54,5
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 370 526
Omløpsmidler 1 105 775
Sum eiendeler 1 475 1 300
  
Egenkapital 798 465
Minoritetsinteresser 0,0 0,0
Sum egenkapital 798 465
Avsetning til forpliktelser 223 197
Rentebærende gjeld 0 200
Rentefri gjeld 455 438
Sum gjeld og forpliktelser 677 835
Sum egenkapital og gjeld 1 475 1 300
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 160 177
Investeringsaktiviteter 388 -321
Finansieringsaktiviteter -200 200
Endring betalingsmidler 348,0 55,9
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 798 665
Brutto driftsmargin (EBITDA) 13 % 15 %
Driftsmargin (EBIT) 8 % 10 %
Egenkapitalandel 54 % 36 %
Egenkapitalrentabilitet 50 % 12 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 15 % 6 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 48 % 15 %
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 0 0
Utbytteandel 0 % 0 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 0 % 0 %
Utbytte til staten 0 0
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 476 514
Andel ansatte i Norge 78 % 81 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 25 % 25 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Aer o space In dus tri al Main te nance Nor
way AS (AIM Norway) ble opp ret tet i 2011 
ved at Luft for sva rets Ho ved verk sted Kjel ler 
ble om dan net til stats fore tak. I 2016 ble 
stats fore ta ket om dan net til ak sje sel skap. 
Sel ska pet re pre sen te rer det mest er far ne 
og eld ste fly tek nis ke mil jø et i Norge med 
kon ti nu er lig virk som het si den 1916. Sel-
ska pet fei ret der med 100-års ju bi le um i 
2016. AIM Norway er mor sel skap i et kon-
sern be stå en de av AIM En gine AS, AIM Nor-
way Ltd. og Belgium En gine Center SPRL. 

Ved ut gan gen av 2017 var det 376 an-
sat te i AIM Norway, to talt 476 i kon ser net, 
for delt på 22 for skjel li ge fag verk ste der, 
or ga ni sert in nen for om rå de ne fly-, mo-
tor- og elek tro nikk ved li ke hold, me ka nis ke 
pro ses ser og in gen iør tje nes ter. Fore ta ket 
le ve rer ved li ke holds- og mo di fi ka sjons tje-
nes ter på fly, he li kopt re, kom po nen ter og 
bak ke ut styr til Forsvaret og and re kun der, 
her un der bl.a. Leo nar do Helicopters og 
Lock heed Martin. Verk ste de ne har en 
lang his to rie med et me get tett sam ar-
beid med For sva rets en he ter på Kjel ler og 
Luft for sva ret. Fore ta kets for ret nings idé 
er å være en fore truk ket le ve ran dør av 
pro duk ter og tje nes ter in nen for luft- og 
bak kesy ste mer, og vi sjo nen er å le ve re 
«World Class Aer o space Services».

Må let med sta tens ei er skap i AIM Nor-
way er å opp rett hol de et kunn skaps ba-
sert og høy tek no lo gisk sel skap med ho-
vedkontorfunksjoner i Norge. Sel ska pet 
skal dri ves på for ret nings mes sig grunn lag 
og med sik te på å le ve re kon kur ran se-
mes sig avkstning. 

Vik ti ge hen del ser
Norge/AIM Norway ble til delt mu lig he ten 

til å ved li ke hol de F-135-mo to rer (til hø rer 
F-35 kamp fly) av det in ter na sjo na le kamp-
fly pro gram met. Sty ret i AIM Norway ved-
tok 21. de sem ber 2017 å in ves te re i et 
mo tor de pot for slikt ved li ke hold på til-
sammen rundt 800 mil li o ner kro ner. De-
po tet, som be står av verk sted bygg og 
test cel le, er for ven tet fer dig stilt i 2021. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
AIM Norway ar bei der ak tivt med sam-
funns an svar, og har etab lert ret nings lin jer 
for det te som er inn ar bei det i sel ska pets 
sty rings sy stem. Ret nings lin je ne for sam-
funns an svar dan ner et over ord net ram-
me verk for ar bei det med å in te gre re so si-
a le og mil jø mes si ge hen syn i foreta kets 
ar beid. AIM Norway slut ter opp om FNs 
Glo bal Com pact og ar bei der for å frem me 
Glo bal Compacts ti grunn leg gen de prin-
sip per. Fore ta ket ar bei der for å et ter le ve 
OECDs ret nings lin jer for fler na sjo na le sel-
ska per og leg ger International La bour  
Organizations (ILO) kjer ne kon ven sjo ner til 
grunn for ar bei det med le ve ran dø rer. AIM 
Norway ar bei der sær lig med sik ker het, lo-
kalt en ga sje ment, men nes ke li ge res sur-
ser, hel se, mil jø og sik ker het, ar beids for-
hold, an ti kor rup sjon, men nes ke ret tig he-
ter og ytre mil jø.

Øko no misk ut vik ling
AIM Norway had de i 2017 en om set ning 
på 1 173 mill. kro ner (mot 734 mill. kro ner 
i 2016), og et re sul tat før skatt på 341 mill. 
kro ner (sam men lig net med 77 mill. kro-
ner i 2016). Øk nin gen skyl des i stor grad 
salg av ei en dom for 248 mill. kro ner. 
Egen ka pi tal er på 798 mill. kro ner (øk ning 
fra 465 mill. kro ner i 2016).

Administrerende direktør:  
Ove Radvik Haukåssveen

Styre: Jan Erik Korssjøen (leder), 
Grethe Fossli (nestleder), Petter 
Andreas Berg, Svein Ivar Hansen,  
Tone Merete Lindberg, Anders 
Haug*, Jonas Hvalbye*, Øivind  
Kongsvold* (* valgt av de ansatte)

Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Forsvarsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.aimnorway.com
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 2 1
Driftsresultat (EBIT) -2 -1
Netto finansposter 962 2 113
Resultat før skatt 960 2 112
Skattekostnad 0 0
Resultat etter skatt 960   2 112 
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 8 649 7 687
Omløpsmidler 1 1
Sum eiendeler 8 650 7 688
  
Egenkapital 8 648 7 688
Avsetning til forpliktelser 0 0
Rentebærende gjeld 2 0
Rentefri gjeld 1 1
Sum gjeld og forpliktelser 3 1
Sum egenkapital og gjeld 8 650 7 688
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter -2 -3
Investeringsaktiviteter 0 0
Finansieringsaktiviteter 2 0
Endring betalingsmidler 0 -3
  
Nøkkeltall 2017 2016
Egenkapitalandel 100 % 100 %
Markedsverdi av statens indirekte  
eierandel i underliggene selskaper 2 595 2 306
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 0 0
Utbytteandel 0 0
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år -18 % 81 %
Utbytte til staten 0 0
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 0 0
Statens eierandel årsslutt 30 % 30 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

Aker Kværner Holding AS’ virk som het 
be står i å eie ak sjer i Akas tor ASA, Aker So-
lutions ASA og Kværner ASA. Aker Kvær-
ner Holding eier om lag 40 pst. av ak sje ne 
i hvert av dis se sel ska pe ne og har de sam-
me ret tig he te ne som and re ak sje ei e re. 

Sta ten eier 30 pst. av ak sje ne i Aker 
Kværner Holding. Den and re ei e ren er 
Aker ASA. Ei er ne av Aker Kværner Holding 
har inn gått en ak sjo nær av ta le som i prak-
sis sik rer sta ten og Aker ne ga tiv kon troll i 
Akas tor, Aker Solutions og Kværner når 
det gjel der en del ve sent li ge sa ker. 

Sta ten og Aker har gjen si dig for plik tet 
seg til å hol de ei er ska pet i hen holds vis 
Akas tor, Aker Solutions og Kværner sam-
let for en pe ri ode på mi ni mum ti år (2007–
2017). Pe ri oden ut løp i juni 2017, men ak-
sjo nær av ta len gjel der fort satt. Sta tens 
kjøp av ak sje ne i da væ ren de Aker Holding 
skjed de 20. de sem ber 2007 et ter full makt 
fra Stor tin get 11. de sem ber 2007. Vil kår 
for ak sje kjø pet er gjen gitt i St.prp. nr. 88 
(2006–2007) Sta tens ei er skap i Aker Hol-
ding AS og Innst. S. nr. 54 (2007–2008).

Øko no misk ut vik ling
Aker Kværner Holdings enes te inn tek ter 
er even tu el le ut byt ter fra Akas tor, Aker 
Solutions og Kværner samt mind re ren te-

inn tek ter. Sel ska pets ut gif ter er be gren-
set. Som føl ge av en fort satt kre ven de 
mar keds si tua sjon in nen for ol je le ve ran-
dør in du stri en har in gen av por te føl je sel-
ska pe ne be talt ut byt ter for 2017. Aker 
Kværner Holding har hel ler ikke be talt ut-
byt te for 2016 eller 2017. Un der lig gen de 
ver di er i Aker Kværner Holding kan må les 
ved ak sje kur se ne til Akas tor, Aker Solu-
tions og Kværner. Aker Kværner Holding 
har i 2017 til ba ke ført tid li ge re års ned-
skriv nin ger med 962 mill. kro ner. Til ba ke-
fø rin gen re flek te rer den be ty de li ge kurs-
opp gan gen por te føl je sel ska pe ne had de 
på Oslo Børs i 2017. I 2016 re ver ser te 
Aker Kværner Holding tid li ge re ned skriv-
nin ger med 2,2 mrd. kro ner. 

Sta ten inn gikk en av ta le om å kjøpe 30 
pst. av ak sje ne i Aker Kværner Holding AS 
22. juni 2007, til en pris til sva ren de 145,6 
kro ner pr. ak sje i Aker Solutions, pluss 
ren ter frem til over ta kel ses tids punk tet. 
Ved ut gan gen av 2017 var ak sje kur se ne 
for Akas tor, Aker Solutions og Kværner 
hen holds vis 16,4, 46,2 og 15,8 kro ner. 
Akas tor, Aker Solutions og Kværner fikk i 
2017 års re sul ta ter et ter skatt på hen-
holds vis -0,1, 0,2 og 0,5 mrd. kro ner mot 
hen holds vis -1,3, 0,2 og 0,4 mrd. kro ner 
mrd. kro ner året før. 

Daglig leder:  
Arild Støren Frick

Styre: Øyvind Eriksen (leder), 
Ida Helliesen, Kjell Inge 
Røkke, Else Bugge Fougner, 
Kristin Margrethe Krohn 
Devold, Atle Tranøy*  
(* valgt av de ansatte)

Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 30 %
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Netto renteinntekter 35 422 34 110
Netto andre driftsinntekter 15 718 18 053
Driftskostnader 22 593 21 333
Netto gevinster varige  
og immaterielle eiendeler 738 -19
Nedskrivninger på  
utlån og garantier 2 428 7 424
Driftsresultat 26 858 23 387
Skattekostnad 5 054 4 140
Resultat virksomhet  
holdt for salg, etter skatt -1 4
Resultat etter skatt og minoritet 21 803 19 251
  
Balanse 2017 2016
Utlån til kunder 1 545 415 1 509 078
Andre eiendeler 1 152 853 1 144 123
Sum eiendeler 2 698 268 2 653 201
  
Innskudd fra kunder 971 137 934 897
Øvrig gjeld og forpliktelser 1 510 234 1 511 882
Sum gjeld og forpliktelser 2 481 371 2 446 779
Egenkapital 216 897 206 423
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 216 897 206 423
Sum egenkapital og gjeld 2 698 268 2 653 201
  
Nøkkeltall 2017 2016
Ren kjernekapitaldekning1 16,4 % 16,0 %
Kostnadsgrad 44,2 % 40,9 %
Nedskrivninger i pst. av gjennom- 
snittlig netto utlån til kunder 0,15 % 0,48 %
Egenkapitalrentabilitet 10,8 % 10,1 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 5 år 12,5 % 12,5 %
  
Verdier og utbytte 2017 2016
Markedsverdi ved årsslutt 246 105 209 138
Pris/bok2 1,2 1,1
Sluttkurs 152,1 128,4
Utbytte for regnskapsåret 11 450 9 284
Utbytteandel 55 % 48 %
Gjennomsnittlig utbytte- 
andel siste 5 år 37 % 32 %
Utbytte til staten 3 932 3 157
Avkastning inklusiv  
utbytte siste år 23,5 % 22,2 %
Gjennomsnittlig  
avkastning siste 5 år 22,0 % 20,5 %
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 9 561 11 459
Andel ansatte i Norge 85 % 72 %
Statens eierandel årsslutt 34 % 34 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

DNB ASA er Nor ges, og et av Nordens, 
stør ste fi nans kon sern målt et ter mar-
keds ver di. Kon ser net har et bredt til bud 
av fi nan si el le tje nes ter in nen for bl.a. lån, 
spa ring, in ves te ring, be ta lings for mid ling, 
råd giv ning, eien doms meg ling, for sik ring 
og pen sjon for per son- og be drifts kun der. 
DNB er blant ver dens le den de ban ker in-
nen for sine in ter na sjo na le sat sings om rå-
der, spe si elt ener gi, ship ping, fis ke ri og 
sjø mat. Ban ken er til gjen ge lig gjen nom 
mo bi le løs nin ger, døgn åpent kun de sen-
ter, nett bank, bank kon to rer, post kon to-
rer, post-i-bu tikk, eien doms meg ling og 
in ter na sjo na le kon to rer. DNB er no tert på 
Oslo Børs og har ho ved kon tor i Oslo. 

Må let med sta tens ei er skap i DNB er å 
opp rett hol de et stort og kom pe tent fi-
nans kon sern med ho ved kon tor funk sjo-
ner i Norge. Sel ska pet skal dri ves på for-
ret nings mes sig grunn lag og med sik te på 
å le ve re kon kur ran se mes sig av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
DNB de fi ner te i lø pet av 2017 et nytt opp-
drag, nye ver di er og ny stra te gi. Fle re for-
hold og ut vik lings trekk de sis te åre ne har 
bi dratt til be ho vet for dette. End re de ram-
me be tin gel ser har gjort det enk le re å byt-
te bank, mens nye for bru ker møns ter og 
di gi tal in no va sjon gjør at kun de ne har nye 
for vent nin ger. I til legg åp ner nye re gu le-
rin ger for helt nye kon kur ren ter. For å 
møte det te må DNB til by de bes te kun de-
opp le vel se ne. 

DNB har iden ti fi sert fire om rå der for å 
lyk kes med å til by sli ke kun de opp le vel ser: 
Øke in no va sjons kraf ten, styr ke bruk av 
kun de inn sikt, gjen nom fø re et kom pe tan-
se løft og in te gre re sam funns an svar i pro-
ses se ne. 

DNB oppgir at det må ten ke og hand le 
som et tek no lo gi sel skap på om rå der som 
kundeopplevelse, in no va sjon, au to ma ti-
se ring, ar beids me to dikk, nye for ret nings-
mo del ler, sam ar beids mo del ler, bruk av 
data og kom pe tan se sam men set ning. De 
fire sat sings om rå de ne er ment å bi dra til 
å flyt te DNB i den ne ret nin gen. Det ble 
også gjen nom ført end rin ger i kon sern le-
del sen i 2017.

Bæ re kraft og sam funns an svar
DNB ar bei der med å frem me bæ re kraf tig 
ver di ska ping ved å in te gre re etikk, mil jø- 
og sam funns mes si ge hen syn i for ret-
nings drif ten. Sam funns an svar er nå in te-
grert i prin sip pe ne for virk som hets sty ring 
i DNB. 

DNB til freds stil ler myn dig he te nes krav 
til rap por te ring knyt tet til men nes ke ret tig-
he ter, ar beids tager ret tig he ter og so si a le 
for hold, det ytre mil jø og be kjem pel se av 
kor rup sjon i for ret nings stra te gi er, dag lig 
drift og i for hol det til in ter es sen ter gjen-
nom in te grert års rap por te ring og rap por-
te ring i hen hold til Glo bal Re porting Ini tia-
ti ve (GRI Stan dard) sine ret nings lin jer. 

For å kon kre ti se re hva ban ken me ner 
med sam funns an svar, er det i for bin del se 
med den nye stra te gi en laget en egen til-
nær ming til te ma tik ken. Den ne be står av 
fire punk ter; DNB skal drive lang sik tig og 
ska pe bæ re kraf tig fi nan si ell ver di for ei er-
ne, bi dra po si tivt til sam funns ut vik lin gen 
gjen nom å jobbe for å opp nå FNs bæ re-
krafts mål, opp tre re de lig og set te kun-
dens be hov i sent rum og være åpen om 
virk som he ten. 

Øko no misk ut vik ling
DNB le ver te et re sul tat i 2017 på 21 803 
mill. kro ner. Det er en øk ning på 2 552 
mill. kro ner fra 2016, dre vet av la ve re 
ned skriv nin ger på lån og ga ran ti er og 
økte net to ren te inn tek ter. 

Det var en øk ning i net to ren te inn tek-
ter på 1 313 mill. kro ner fra 2016, hvil ket 
skyld tes la ve re fi nan sie rings kost na der, 
høy ere vo lu mer og økte ut låns mar gi ner. 
Det var økte vo lu mer i seg men te ne for 
per son kun der og små og mel lom sto re 
be drif ter og en plan lagt re duk sjon i vo lu-
mer til sto re be drif ter og in ter na sjo na le 
kun der. Det ble en re duk sjon i net to and-
re drifts inn tek ter på 2 335 mill. kro ner fra 
2016. 

Drifts kost na de ne økte med 1 261 mill. 
kro ner fra 2016, ho ved sa ke lig på grunn av 
av set nin ger for fi nans skatt, økt di gi ta li se-
ring, IT-pro sjek ter og en gangs ef fek ter. 

Ned skriv nin ger på lån og ga ran ti er ble 
re du sert med 4 996 mill. kro ner fra 2016 
grun net la ve re in di vi du el le ned skriv nin-
ger og gruppenedskrivninger i ship ping, 
olje- og off shore-seg men te ne. Ned gan-
gen i gruppenedskrivninger skyld tes en 
bed ring i kon junk tur si tua sjo nen og po si-
tiv mig ra sjon i en kel te bran sjer.

Egen ka pi tal av kast nin gen var 10,8 pst., 
sam men lig net med 10,1 pst. i 2016. DNB 
betaler utbytte på 7,10 kroner pr. aksje 
for regnskapsåret 2017.

Konsernsjef: Rune Bjerke

Styre: Anne Carine 
Tanum (leder), Tore Olaf 
Rimmereid (nestleder), 
Karl-Christian Agerup, 
Jaan Ivar Semlitsch, Berit 
Svendsen, Carl Anders 
Løvvik*, Vigdis Mathisen* 
(* valgt av de ansatte)

Revisor: EY AS
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1 I henhold til overgangsregler.                                                                                 
2 Eksklusiv hybridkapital. 

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 34 %
Selskapets nettside: www.dnb.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 14 490 15 845
Driftskostnader 13 718 15 153
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 279 1 217
Driftsresultat (EBIT) 772 692
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 187 230
Netto finansposter -118 37
Resultat før skatt og minoritet 654 729
Skattekostnad 95 78
Minoritetsinteresser 5 -2
Resultat etter skatt og minoritet 554 653
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 9 023 8 907
Omløpsmidler 11 820 12 289
Sum eiendeler 20 843 21 196
  
Egenkapital 7 331 6 691
Minoritetsinteresser 34 34
Sum egenkapital 7 365 6 725
Avsetning til forpliktelser 2 080 1 830
Rentebærende gjeld 3 340 4 083
Rentefri gjeld 8 058 8 558
Sum gjeld og forpliktelser 13 478 14 471
Sum egenkapital og gjeld 20 843 21 196
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 2 899 809
Investeringsaktiviteter -528 -3 343
Finansieringsaktiviteter -1 319 2 668
Valutaeffekter 16 -53
Endring betalingsmidler 1 068 81
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 10 705 10 808
Brutto driftsmargin (EBITDA) 9 % 8 %
Driftsmargin (EBIT) 5 % 4 %
Egenkapitalandel 35 % 32 %
Egenkapitalrentabilitet 8 % 10 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 13 % 15 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 8 % 10 %
  
Verdier og utbytte 2017 2016
Markedsverdi ved årsslutt 18 120 14 940
Pris/bok 2,5 2,2
Sluttkurs 151,0 124,5
Utbytte for regnskapsåret 450 450
Utbytteandel 81 % 69 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 78 % 65 %
Utbytte til staten 225 225
Avkastning inklusiv utbytte siste år 24,3 % -11,4 %
Gjennomsnittlig avkastning siste 5 år 8,9 % 5,6 %
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte  6 830   7 159 
Andel ansatte i Norge 65 % 64 %
Statens eierandel årsslutt 50 % 50 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 25 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 40 %

Kongs berg Gruppen ASA er et in ter na-
sjo nalt, kunn skaps ba sert kon sern etab-
lert i 1814 som le ve rer høy tek no lo gis ke 
sy ste mer og løs nin ger til kun der in nen for 
off shore-, olje og gass in du stri en, han dels-
flå ten, for svar og rom fart. 81 pst. av drifts-
inn tek te ne i 2017 kom fra land uten for 
Norge. Ved ut gan gen av 2017 had de kon-
ser net 6 830 an sat te i mer enn 30 land, 
hvor av 65 pst. ar bei det i Norge. Kongs-
berg Gruppen er no tert på Oslo Børs og 
har ho ved kon tor på Kongs berg.

Kongs berg Gruppen har tre for ret nings-
om rå der: Kongs berg Maritime (KM), Kongs-
berg De fen ce & Aer o space (KDA) og Kongs-
berg Digital (KDI) (sist nevn te rap por te rer 
un der øv rig virk som het). KDI ble etab lert 
som et steg for å ut vik le nes te ge ne ra sjons 
di gi ta li ser te pro duk ter og tje nes ter. KM ut-
vik ler og le ve rer sy ste mer for po si sjo ne-
ring, na vi ga sjon og au to ma sjon til han dels-
skip og off shore in stal la sjo ner samt pro-
duk ter og sy ste mer for sjø bunns kart leg-
ging og over vå king. KDS le ve rer kom- 
man do- og kon troll sy ste mer, vå pen kon-
troll sy ste mer, vå pen sty rings sy ste mer, kom- 
munikasjonsløsninger, mis si ler, og avan-
sert kom po sitt og over vå king. Kongs berg 
Gruppen er også Nordens stør ste in du stri-
el le rom farts sel skap.

Må let med sta tens ei er skap i Kongs-
berg Gruppen er å opp rett hol de et kunn-
skaps ba sert og høy tek no lo gisk in du stri-
kon sern med ho ved kon tor funk sjo ner i 
Norge. Sel ska pet skal dri ves på for ret-
nings mes sig grunn lag og med sik te på å 
le ve re kon kur ran se mes sig av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
2017 var et be gi ven hets rikt år for Kongs-
berg Gruppen hvor kon ser net tok en rek-
ke tek no lo gi- og mar keds po si sjo ner. KM 
tok po si sjo ner in nen au to no mi og fjern-
sty ring, og an non ser te bl.a sam ar beid 
med Yara om ver dens før s te au to no me 
og hel elek tris ke kontainerfartøy. KM er 
også le ve ran dør til «Ocean Farm 1», ver-
dens før s te hav ba ser te fis ke opp dretts an-
legg som i 2017 ble satt i drift på Trøn de-
lags kys ten. For ret nings om rå det opp lev de 
fort satt kre ven de mar keds for hold in nen-
for olje- og gass re la ter te om rå der. And re 
ma ri ti me seg men ter vis te po si tiv ut vik-

ling, og KM le ve rer til fle re far tøys ty per og 
ma ri ti me mar keds seg men ter. 

De tid li ge re for svars om rå de ne KPS og 
KDS ble slått sam men til KDA. KDA sig ner-
te en sam ar beids av ta le med tysk in du stri 
for le ve ran se av kamp sy ste mer til frem- 
ti di ge ubå ter, og Na val Stri ke Mis sile ble 
valgt som stan dard mis sil for det tys ke sjø-
for sva ret. Luft vern sy ste met NASAMS ble  
i 2017 valgt av yt ter li ge re tre na sjo ner: Au-
stra lia, Li tau en og In do ne sia. Det ble tatt 
be ty de li ge steg in nen for både de le pro-
duk sjon til F-35-pro gram met og ut vik lin-
gen av Joint Stri ke Mis sile. Sel ska pet sig-
ner te i 2017 av ta le for det før s te glo ba le 
sa tel litt ba ser te in ter net tet, en vik tig po si-
sjon in nen for «New Space»-seg men tet. 
KDI lan ser te den di gi ta le platt for men Kog-
nifai. 

Ei vind Reiten ble i 2017 valgt som ny 
sty re le der.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Ver di ska ping, bæ re kraft og sam funns an-
svar står sen tralt i kon ser nets stra te gi pro-
ses ser. Bæ re kraf tig tek no lo gisk in no va-
sjon er et sen tralt ele ment for å bi dra til å 
løse de sto re glo ba le ut ford rin ge ne ver-
den står over for. I 2018 vil Kongs berg 
Gruppen fort set te å ha sterkt fo kus på an-
ti kor rup sjon, sam funns an svar i le ve ran-
dør nett ver ket samt opp føl ging av men-
nes ke- og ar beids ta ker ret tig he ter – både i 
egen or ga ni sa sjon og hos for ret nings-
part ne re.

Øko no misk ut vik ling
Kongs berg Grup pens drifts inn tek ter ble 
14 490 mill. kro ner i 2017, 8,6 pst. la ve re 
enn året før. I ho ved sak er re duk sjo nen av 
drifts inn tek ter knyt tet til KM og et svakt 
off shore mar ked. KDA had de drifts inn tek-
ter på lin je med året før. EBITDA-mar gi nen 
for kon ser net var 8,8 pst., mot 7,7 pst. i 
2016. Kon ser net had de god kon tant strøm 
i 2017. Bed ret ar beids ka pi tal gav et vik tig 
bi drag til kon tant strøm men. Re duk sjon i 
net to ren te bæ ren de gjeld var 1 811 mill. 
kro ner. Egen ka pi tal an de len ved ut gan gen 
av 2017 var 35,4 pst. Bok ført egen ka pi tal 
økte med 640 mill. kro ner i 2017. Kon ser-
nets sty re fore slo et ut byt te på 3,75 kro ner 
pr. ak sje for regn skaps å ret 2017. 

Konsernsjef: Geir Håøy

Styre: Eivind Reiten (leder), 
Irene Waage Basili (nestleder), 
Morten Henriksen, Anne-
Grete Strøm-Erichsen, Martha 
Kold Bakkevig, Elisabeth  
Fossan*, Helge Lintvedt*,  
Sigmund Ivar Bakke*  
(* valgt av de ansatte)

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 50,001 %
Selskapets nettside: www.kongsberg.com
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 4 462 4 132
Driftskostnader 4 095 3 748
Brutto driftsresultat (EBITDA) 539 548
Driftsresultat (EBIT) 367 384
Netto finansposter -25 1
Resultat før skatt og minoritet 341 385
Skattekostnad 161 105
Minoritetsinteresser 0 0
Resultat etter skatt og minoritet 181 279
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 2 142 1 821
Omløpsmidler 3 508 3 228
Sum eiendeler 5 650 5 050
  
Egenkapital 2 495 2 383
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 2 495 2 383
Avsetning til forpliktelser 242 233
Rentebærende gjeld 1 323 1 068
Rentefri gjeld 1 590 1 366
Sum gjeld og forpliktelser 3 155 2 667
Sum egenkapital og gjeld 5 650 5 050
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 154 371
Investeringsaktiviteter -484 -391
Finansieringsaktiviteter 52 201
Endring betalingsmidler -278 181
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 3 818 3 451
Brutto driftsmargin (EBITDA) 12 % 13 %
Driftsmargin (EBIT) 8 % 9 %
Egenkapitalandel 44 % 47 %
Egenkapitalrentabilitet 7 % 12 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 12 % 14 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 11 % 13 %
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 90 140
Utbytteandel 50 % 50 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 50 % 50 %
Utbytte til staten 45 70
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 2 343 2 152
Andel ansatte i Norge 34 % 34 %
Statens eierandel årsslutt 50 % 50 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 33 % 33 %

Nam mo AS ble etab lert i 1998 ved at  
nor disk am mu ni sjons in du stri ble slått sam-
men som et ledd i å styr ke for sy nings sik ker-
he ten for am mu ni sjons pro duk ter i Nor den. 
I dag er Nam mo en le den de le ve ran dør av 
høy tek no lo gis ke pro duk ter til rom farts- og 
for svars in du stri en. Kjer ne virk som he ten om   - 
fat  ter ut vik ling og pro duk sjon av ra kett mo-
to rer, mi li tær og kom mer si ell am mu ni sjon, 
skulderfyrte sy ste mer og mil jø venn lig de-
mi li ta ri se ring. Ved ut gan gen av 2017 had de 
sel ska pet 2 343 an sat te, 28 pro duk sjons en-
he ter og til ste de væ rel se i 14 land. Ho ved-
kon to ret, sam men med kon ser nets stør ste 
dat ter sel skap med nær me re en tred je del 
av de an sat te, lig ger på Rau foss. 

Nammos vi sjon er «Se curing the Fu tu-
re». Sel ska pet vil være med å sik re frem ti-
den for kun de ne, ei er ne og de an sat te 
gjen nom le ve ran ser av høy tek no lo gis ke 
kva li tets pro duk ter. På den ne må ten ska-
pes også sta bi le og tryg ge ar beids plas ser 
og et bæ re kraf tig sel skap. Nammos stra-
te gis ke mål er å ska pe lønn som vekst i 
 ek si ste ren de mar ke der, med sær lig opp-
merk som het på Eu ro pa og Nord-Ame ri ka. 

Må let med sta tens ei er skap i Nam mo er 
å opp rett hol de et kunn skaps ba sert og høy-
tek no lo gisk kon sern med ho ved kon tor-
funk sjo ner i Norge. Sel ska pet skal dri ves på 
for ret nings mes sig grunn lag og med sik te 
på å le ve re kon kur ran se mes sig av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
I 2017 har Nam mo iverk satt en rek ke til-
tak for å rea li se re sel ska pets stra te gi om 
lønn som vekst. I ja nu ar inn gikk Nam mo 
et of fent lig-pri vat part ner skap med US 
Na val Sur face Warfare Center i In di an 
Head. I til legg god kjen te sty ret i Nam mo i 
de sem ber en in ves te rings plan for an leg-
get i In di an Head. Sam ar bei det gir Nam-
mo mu lig het for å opp nå et fot fes te i det 
ame ri kans ke mar ke det for ra kett mo to-
rer. Hen sik ten er å gjø re sel ska pet i stand 
til å kon kur re re om sto re ord rer på mar-
ke det for mi li tæ re ra kett mo to rer. 

I 2017 kjøp te Nam mo opp fire nye sel-
ska per. Tre av dis se kom mer fra Moog Inc. 
og dri ver virk som het ret tet mot det eu ro-
pe is ke mar ke det for si vi le ra kett mo to rer 
og rom fart. Opp kjø pet av Ber ger Bullets, 
som hol der til i Ca li for nia og pro du se rer 
høy kva li tets am mu ni sjon pri mært ret tet 
mot jakt og kon kur ran se sky ting, ble fer dig-
stilt tid lig i 2017. I januar 2018 kjøpte Nam-
mo 45 pst. av ak sje ne i det ame ri kans ke 
sel ska pet MAC som pro du se rer lett vekts 
am mu ni sjons hyl ser og kas ser i polymer-
materiale. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Nam mo rap por te rer i hen hold til Glo bal 
Re porting Ini tia ti ve (GRI Stan dard) sine 

ret nings lin jer. Sel ska pet støt ter opp om 
FN Glo bal Compacts ti prin sip per. I 2017 
har Nammos ar beid vært spe si elt ret tet 
mot mil jø, sik ker het og an ti kor rup sjon. 

In nen for hel se, mil jø og sik ker het har 
sel ska pet hatt sær lig opp merk som het på 
kri se- og be red skaps ar beid, bl.a. i sam ar-
beid med lo kal sam fun ne ne rundt pro-
duk sjons en he te ne. 

Nam mo ar bei der med valg av rik ti ge 
og mil jø venn li ge rå va rer både mht. pro-
dukt ut vik ling og for å et ter le ve mil jø krav. 

Gjen nom 2017 ble det gjen nom ført  
in ter nett ba sert tre ning for an sat te in nen for 
fore byg gen de in for ma sjons sik ker het. Nam-
mo har null to le ran se for kor rup sjon og ar-
bei det med å føl ge opp et ter le vel se av de 
etis ke ret nings lin jer gjø res bl.a. gjen nom di-
lem ma- og antikor rup sjons tre nin ger.

Øko no misk ut vik ling
I 2017 opp nåd de Nam mo et re sul tat før 
skatt på 341 mill. kro ner og et re sul tat et ter 
skatt på 181 mill. kro ner. Re sul ta tet før skatt 
er 11 pst. la ve re enn fjor å rets, mens re sul ta-
tet et ter skatt er 35 pst. sva ke re. En ned gang 
i drifts re sul ta tet skyl des i ho ved sak re du sert 
salg som føl ge av et sva ke re mar ked in nen-
for de ler av am mu ni sjons virk som he ten samt 
et svakt og fal len de mar ked in nen for de mi li-
ta ri se rings virk som he ten i Eu ro pa. Nam mo 
har i til legg be las tet drif ten i 2017 med kost-
na der re la tert til en re or ga ni se ring av pro-
duk sjons- og dis tri bu sjons ak ti vi te ter i USA. 

Om set nin gen i 2017 var på 4 462 mill. 
kro ner, en øk ning på 8 pst. Av den ne øk-
nin gen skyl des 2,8 pst. opp kjøp i USA, 
Stor bri tan nia og Ir land, mens res te ren de 
er or ga nisk vekst. Det te styr ker sel ska-
pets grunn lag for vi de re lønn som vekst i 
kjer ne mar ke de ne. 

Egen ka pi tal an de len ved ut gan gen av 
2017 var på 44 pst. mot 47 pst. året før. 
Det te skyl des i ho ved sak økt to tal ka pi tal i 
form av øk ning av va ri ge drifts mid ler gjen-
nom in ves te rin ger i 2017 samt øk ning i 
kort sik ti ge ford rin ger og va re la ger. Nam-
mo had de en egen ka pi tal av kast ning på 7,6 
pst. i 2017. Ord re re ser ven ved ut gan gen 
av 2017 var på 4 645 mill. kro ner, hvil ket 
an s es som so lid. Sel ska pet be ta ler et ut-
byt te for 2017 på 90,3 mill. kro ner, hvor av 
halv par ten går til sta ten.

Konsernsjef: Morten Brandtzæg

Styre: Jan Erik Korssjøen 
(leder), Olli Isotalo (nestleder), 
Ville Jaakonsalo, Dag Opedal, 
 Ingelise Arntsen, Sirpa-Helena 
 Sormunen, Marianne Stensrud*, 
Astrid Berg Ardesjö* (* valgt av  
de ansatte) 

Revisor: KPMG AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 50 %
Selskapets nettside: www.nammo.com
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3 TRI-verdi er antall arbeidsrelaterte skader med og uten fravær, 
per million arbeidede timer.                                                                         

Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 112 167 82 983
Driftskostnader 101 504 76 958
Brutto driftsresultat (EBITDA) 16 824 11 499
Driftsresultat (EBIT) 10 663 6 025
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 1 527 985
Netto finansposter -1 115 2 126
Resultat før skatt og minoritet 11 075 9 136
Skattekostnad 1 891 2 551
Resultat fra avhendet virksomhet 0 0
Minoritetsinteresser 401 199
Resultat etter skatt og minoritet 8 783 6 386
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 108 730 94 422
Omløpsmidler 54 597 36 371
Sum eiendeler 163 327 130 793
  
Egenkapital 87 074 81 906
Minoritetsinteresser 5 178 5 733
Sum egenkapital 92 252 87 639
Avsetning til forpliktelser 28 737 22 650
Rentebærende gjeld 17 257 6 680
Rentefri gjeld 25 082 13 824
Sum gjeld og forpliktelser 71 076 43 154
Sum egenkapital og gjeld 163 328 130 793
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 14 347 10 018
Investeringsaktiviteter -14 436 -4 781
Finansieringsaktiviteter 3 840 -4 386
Valutaeffekter 40 269
Endring betalingsmidler 3 791 1 120
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 109 509 94 319
Brutto driftsmargin (EBITDA) 15 % 14 %
Driftsmargin (EBIT) 10 % 7 %
Egenkapitalandel 56 % 67 %
Egenkapitalrentabilitet 10 % 8 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 5 år 4 % 2 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 12 % 8 %
  
Verdier og utbytte 2017 2016
Markedsverdi ved årsslutt  127 487   85 450 
Pris/bok 1,5 1,0
Sluttkurs 62,4 41,3
Utbytte for regnskapsåret  3 578   2 554 
Utbytteandel 41 % 40 %
Utbytte til staten  1 241   886 
Gjennomsnittlig utbytte- 
andel siste 5 år 69 % 139 %
Avkastning inklusiv utbytte siste år 55,1 % 28,5 %
Gjennomsnittlig avkastning siste 5 år 20,7 % 11,3 %
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 34 625 12 911
Andel ansatte i Norge 11 % 29 %
Statens eierandel årsslutt 34,26 % 34,26 %
Andel kvinner i styret totalt 33 % 33 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 43 %

Norsk Hydro ASA (Norsk Hydro ASA)  
(Hydro) er et norsk børs no tert og glo balt 
alu mi ni um sel skap med pro duk sjon, mar-
keds fø ring og han dels ak ti vi te ter i hele ver-
di kje den fra bauk sitt, alu mi na og ener gi til 
fram stil ling av pri mær me tall, val se de og 
eks tru der te alu mi ni um pro duk ter samt re-
sir ku le ring. Med base i Norge har sel ska-
pet 35 000 an sat te i mer enn 40 land. Må let 
med sta tens ei er skap i Hydro er å opp rett-
hol de et kunn skaps ba sert og høy tek no lo-
gisk in du stri kon sern med ho ved kon tor-
funk sjon i Norge. Sel ska pet skal dri ves på 
for ret nings mes sig grunn lag med sik te på å 
le ve re kon kur ran se mes sig av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
I 2017 gjen nom før te Hydro opp kjø pet av 
Sapa, noe som gjør Hydro til det enes te 
glo ba le full in te grer te alu mi ni ums sel ska-
pet med til ste de væ rel se i alle de ler av ver-
di kje den. Opp kjø pet vil styr ke Hydros po-
si sjon in nen tek no lo gi, FoU, in no va sjon og 
pro dukt ut vik ling. 

Vi de re inn gikk Hydro i 2017 en lang sik-
tig vind kraft kon trakt med Mark byg den 
ETT AB for en år lig ener gi for sy ning på 
1,65 TWh til Hydros smel te verk i Norge i 
en 19-års pe ri ode fra 2021.

Hydro har fort satt å gjø re fram skritt in-
nen de stra te gis ke om rå de ne «Bed re, 
Stør re og Grøn ne re». Eks emp ler in klu de-
rer opp star ten av tek no lo gi pi lo ten på 
Karm øy, pro duk sjons lin jen for bil de ler 
(AL3) og re sir ku le rings an leg get for bruk te 
drikke bok ser (beg ge i Tysk land), mar-
keds fø rin gen av Hydro 75R-pro duk tet, 
som sik rer minst 75 pst. re sir ku lert inn-
hold, og det ser ti fi ser te Hydro 4.0-pro-
duk tet, med et kar bon av trykk på mind re 
enn 4 kg CO2 per kg alu mi ni um, det bin-
den de bu det på alu mi ni um ver ket ISAL på 
Island og be slut nin gen om å opp gra de re 
og star te opp den and re lin jen på Hus nes. 

Hydros for bed rings mål er økt fra 2,9 
mrd. til 3,0 mrd. kro ner in nen 2019. Det er 
rea li sert 1,8 mrd. kro ner si den 2015. Stør-
re for bed rin ger enn ven tet i Bauk sitt & Alu-
mi na vei de opp for sva ke re fram drift både 
i Pri mær me tall og Val se de Pro duk ter. 

I feb ruar 2018 før te eks tremt kraf tig 
regn vær i Pará i Bra sil til over svøm mel ser 
i re gi o nen. På grunn av be kym ring for 
mu lig vann for uren sing fra Alu nor te i for-
bin del se med oversvømmelsen, ga myn-

dighetene aluminaraffineriet flere pålegg. 
Hydro etablerte både en intern og en uav-
hengig ekstern ekspertgruppe som fore-
tok en omfattende gjennomgang av Alu-
norte, og begge konkluderte med at det 
ikke hadde vært lekkasjer fra rødslamde-
poniene og heller ikke var bevis eller indi-
kasjoner på at Alunorte hadde forurenset 
lokalsamfunnene i nærheten etter det ek-
streme regnværet i februar. Hydro har 
uansett iverksatt ulike tiltak, bl.a. beslut-
tet å investere 500 mill. kroner i oppgra-
dering av vannrenseanlegget.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Sam funns an svar og bæ re kraft er in te grert 
i Hydros over ord nen de for ret nings stra te-
gi. I til legg har de spe si fik ke støt te stra te gi-
er re la tert til for eks em pel mil jø, kli ma end-
rin ger og men nes ke ret tig he ter. Hydro rap-
por te rer i hen hold til Glo bal Re porting Ini-
tia ti ve (GRI Stan dard) sine ret nings lin jer, er 
til slut tet FNs Glo bal Com pact og har si den 
1999 vært in klu dert i Dow Jones’ bærekraf-
tindekser samt in klu dert i FTSE4Good og 
UN Glo bal Com pact 100 stock index.

Hydros opp nåd de re sul ta ter in nen for 
sik ker het for ver ret seg i 2017. Hydro had-
de to døds ulyk ker og nåd de ikke må let 
om en TRI-ver di3 på 2,4. 

I for bin del se med si tua sjo nen i Alu nor-
te sam ar bei der Hydro med lo ka le or ga ni-
sa sjo ner om hu ma ni tær hjelp for å bi stå 
lo kal sam funn i og rundt Barcarena in nen 
hel se og vann. 

Øko no misk ut vik ling
Årets re sul tat et ter skatt var 9 184 mill. 
kro ner, in klu dert et net to va lu ta tap på 
1 114 mill. kro ner. Re sul ta tet for 2016 var 
6 586 mill. kro ner, in klu dert en net to va lu-
ta ge vinst på 2 126 mill. kro ner. Hydros 
un der lig gen de EBIT økte til 11 215 mill 
kro ner, sam men lik net med 6 425 mill. 
kro ner i 2016. Øk nin gen re flek te rer høy-
ere rea li ser te «all-in»-me tall- og alu mi na-
pri ser, del vis ut lik net av økte rå va re kost-
na der, fas te kost na der og ne ga ti ve va lu ta-
ef fek ter. Net to gjeld var 4,1 mrd. kro ner. 
Hydros sty re fore slår å ut be ta le et ut byt te 
på 1,75 kro ne per ak sje for 2017. Ut byt tet 
re flek te rer sel ska pets ster ke drifts re sul ta-
ter i 2017 og so li de fi nan si el le po si sjon.  

Konsernsjef:  
Svein Richard Brandtzæg

Styre: Dag Mejdell (leder),  
Irene Rummelhoff (nestleder),  
Marianne Wiinholt, Finn Marum 
Jebsen, Thomas Schulz, Liv Monica 
Bargem Stubholt, Svein Kåre Sund*, 
Billy Fredagsvik*, Sten Roar  
Martinsen* (* valgt av de ansatte)

Revisor: KPMG AS
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Resultatregnskap (mill. kroner)5 2017 2016
Driftsinntekter 506 090 385 397
Driftskostnader 392 187 384 734
Brutto driftsresultat (EBITDA) 185 399 97 700
Driftsresultat (EBIT) 113 903 664
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 0 0
Netto finansposter -2 903 -2 168
Resultat før skatt og minoritet 111 000 -1 504
Skattekostnad 72 969 22 885
Minoritetsinteresser 66 168
Resultat etter skatt og minoritet 37 965 -24 557
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 694 045 664 828
Omløpsmidler 213 562 208 850
Sum eiendeler 918 930 878 190
  
Egenkapital 329 698 294 654
Minoritetsinteresser 199 227
Sum egenkapital 329 897 294 881
Avsetning til forpliktelser 355 174 317 212
Rentebærende gjeld 233 860 266 098
Rentefri gjeld 0 0
Sum gjeld og forpliktelser 589 034 583 309
Sum egenkapital og gjeld 918 930 878 190
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 118 799 75 898
Investeringsaktiviteter -80 049 -87 761
Finansieringsaktiviteter -48 155 -16 458
Valutaeffekter 3 606 -1 277
Endring betalingsmidler -5 798 -29 598
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 563 757 560 978
Brutto driftsmargin (EBITDA) 37 % 25 %
Driftsmargin (EBIT) 23 % 0 %
Egenkapitalandel 36 % 34 %
Egenkapitalrentabilitet 12 % -8 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 5 år 2 % 5 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 21 % 1 %
  
Verdier og utbytte 2017 2016
Markedsverdi ved årsslutt 582 219 514 016
Pris/bok 1,8 1,7
Sluttkurs 175,2 158,4
Utbytte betalt som kontantoppgjør 12 332  15 761 
Utbytte i form av aksjer  11 224  7 595 
Sum utbetalt/oppgjort utbytte  23 556  23 356 
Utbytteandel 62 % -
Gjennomsnittlig utbytte- 
andel siste 5 år 332 % 178 %
Utbytte til staten betalt  
som kontantoppgjør  8 398 10 718
Utbytte til staten i form av aksjer 7 539 5 025
Sum utbetalt/ 
oppgjort utbytte til staten 15 937 15 742
Avkastning inklusiv utbytte siste år 16,0 % 35,5 %
Gjennomsnittlig avkastning siste 5 år 10,5 % 6,1 %
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte  20 245   20 539 
Andel ansatte i Norge 87 % 88 %
Statens eierandel årsslutt 67 % 67 %
Andel kvinner i styret totalt 40 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 43 % 43 %

Stat oil ASA4 er et in ter na sjo nalt tek no lo-
gi ba sert ener gi sel skap hvor ho ved ak ti vi-
te ten er pro duk sjon av olje og gass. Sel-
ska pet har også ned strøms virk som het og 
ak ti vi tet in nen for for ny bar ener gi, her un-
der vind kraft til havs. Stat oil har virk som-
het i over 30 land. Stat oil er blant ver dens 
stør ste net to sel ge re av rå ol je og kon den-
sat, og er en av de stør ste le ve ran dø re ne 
av na tur gass til det eu ro pe is ke mar ke det. 
Ved ut gan gen av 2017 had de sel ska pet 
om lag 20 250 an sat te. Stat oil er no tert på 
Oslo Børs og New York Stock Ex chan ge og 
har ho ved kon tor i Stavanger.

Må let med sta tens ei er skap i Stat oil er 
at sel ska pet skal dri ves på for ret nings-
mes sig grunn lag med sik te på å le ve re 
kon kur ran se mes sig av kast ning. Vi de re 
skal sta tens ei er skap bi dra til å opp rett-
hol de et kunn skaps ba sert og høy tek no lo-
gisk in du stri kon sern med ho ved kon tor-
funk sjo ner i Norge. 

Vik ti ge hen del ser
Statoil deltok i oktober i vinnerbudet for 
Carcará Nord-blokken og gjennomførte 
transaksjoner i naboblokken for å samord-
ne eiendeler på tvers av de to blokkene 
som utgjør oljefunnet Carcará utenfor kys-
ten av Brasil. Sel ska pet styr ket sin po si sjon 
i Bra sil yt ter li ge re mot slut ten av året gjen-
nom kjø pet av en an del på 25 pst. i 
Roncador-fel tet. Trans ak sjo nens ve der lag 
om fat tet en kon tant be ta ling på 2,35 mrd. 
ame ri kans ke dol lar og med før te at Statoils 
to ta le pro duk sjon i Bra sil om lag tre dob let 
seg til 110 000 fat ol je ek vi va len ter pr. dag. 

Stat oil er ope ra tør på Gina Krog-fel tet i 
Nord sjø en, der pro duk sjo nen star tet i 
slut ten av juni. I no vem ber an non ser te 
Stat oil at de had de inn gått en av ta le om å 
kjøpe To tals ei en de ler i Martin Linge-fel-
tet og Garantiana-fun net for et ve der lag 
på 1,45 mrd. dol lar.

Stat oil og part ner ne har i 2017 le vert 
plan for ut byg ging og drift (PUD) for føl-
gen de olje- og gass felt på norsk sok kel: 
Jo han Cast berg, Bau ge, Njord og Snor re 
Ex pan si on Pro ject. 

Sel ska pet fulg te opp sat sin gen på for-
ny bar ener gi og åp net høs ten 2017 de  
to hav vind par ke ne Dudgeon og Hy wind 

Scot land, uten for Stor bri tan nia. I ok to ber 
kjøp te sel ska pet en an del på 43,75 pst. i 
sol ener gi pro sjek tet Apodi i Bra sil.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Et ter en sam men hen gen de for bed ring i 
sik ker hets sta tis tik ken si den 2008, opp lev-
de Stat oil en for ver ring i 2016. I kjøl van net 
av det te gjen nom før te sel ska pet kon kre te 
til tak for å styr ke sik ker hets ar bei det yt ter-
li ge re. Ved ut gan gen av 2017 var fre kven-
sen for al vor li ge hen del ser til ba ke på ni-
vå et fra 2015.

Det to ta le an tall al vor li ge olje- og gass-
lek ka sjer var 16 i 2017 mot 18 i 2016. Stat-
oils inn sats for å re du se re di rek te kli ma-
gass ut slipp ble i 2017 styr ket gjen nom inn-
fø ring av konserndekkende ret nings lin jer 
for vur de ring av kar bon in ten si tet og mu-
lig he ter for ut slipps re duk sjo ner, for alle 
po ten si el le pro sjek ter og in ves te rin ger. 

Stat oil har som mål å im ple men te re til-
tak for å re du se re CO2-ut slipp til sva ren de 
3 mill. tonn år lig fra 2017 til 2030. Ener gi ef-
fek ti vi se rings til tak ved Ham mer fest LNG 
bi dro mest i å få ned CO2-ut slip pe ne i 2017.

Øko no misk ut vik ling
Statoils drifts re sul tat for 2017 end te på 
13 771 mill. dol lar mot 80 mill. dol lar i 
2016. Høyere gass pro duk sjon og høy ere 
pri ser for både væs ke og gass er ho ved-
for kla rin ger på for bed rin gen i re sul ta tet. 
La ve re lete kost na der bi dro også.

Sel ska pets pro duk sjon i 2017 var re-
kord høy, og for året som hel het end te 
den på 2 080 mill. fat ol je ek vi va len ter pr. 
dag – en øk ning fra 1 978 mill. fat i 2016. 
Øk nin gen i pro duk sjo nen skyl des ho ved-
sa ke lig høy ere flek si bel gass pro duk sjon 
for å ut nyt te høy ere pri ser, økt pro duk-
sjon på land i USA og opp trap ping av pro-
duk sjon fra nye felt. 

Ge ne ral for sam lin gen i Stat oil ved tok i 
mai 2016 et pro gram for ut byt te ak sjer. Ut-
bytteaksjeprogrammet var en se rie av emi-
sjo ner der ak sje ei er ne i sel ska pet kun ne 
vel ge å be nyt te hele el ler de ler av sitt ut byt-
te til å teg ne seg for ak sjer i Stat oil med en 
ra batt på 5 pst. Som plan lagt ble pro gram-
met av slut tet et ter tred je kvar tal 2017. På 
ka pi tal mar keds da gen i 2018 fore slo sty ret å 
øke ut byt te fra 0,2201 til 0,23 dol lar pr. ak sje 
for fjer de kvar tal 2017.

Konsernsjef: Eldar Sætre
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5  Fra regnskapsåret 2016 rapporterer Statoil tall i amerikanske 
dollar (USD). Tallene for 2017 er omregnet til norske kroner 
(NOK), beregnet fra Statoils konserntall. Benyttet valutakurs  
er gjennomsnittskurs NOK/USD 8,2712.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 124 756 131 427
Driftskostnader 98 017 114 357
Brutto driftsresultat (EBITDA) 48 891 45 103
Driftsresultat (EBIT) 26 739 17 070
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet -4 617 -1 796
Netto finansposter -164 -3 543
Resultat før skatt og minoritet 21 958 11 731
Skattekostnad 6 854 5 924
Minoritetsinteresser 2 915 2 974
Resultat etter skatt og minoritet 11 982 2 832
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 148 298 153 328
Omløpsmidler 53 468 52 991
Sum eiendeler 201 766 206 319
  
Egenkapital 57 496 50 879
Minoritetsinteresser 4 839 4 517
Sum egenkapital 62 335 55 396
Avsetning til forpliktelser 11 161 10 775
Rentebærende gjeld 74 297 86 361
Rentefri gjeld 53 972 53 787
Sum gjeld og forpliktelser 139 430 150 923
Sum egenkapital og gjeld 201 765 206 319
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 42 046 39 778
Investeringsaktiviteter -9 710 -21 105
Finansieringsaktiviteter -33 421 -9 037
Valutaeffekter -632 -446
Endring betalingsmidler -1 717 9 190
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 136 632 141 757
Brutto driftsmargin (EBITDA) 39 % 34 %
Driftsmargin (EBIT) 21 % 13 %
Egenkapitalandel 31 % 27 %
Egenkapitalrentabilitet 22 % 5 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 12 % 9 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 17 % 11 %
  
Verdier og utbytte 2017 2016
Markedsverdi ved årsslutt 264 106 193 688
Pris/bok 4,6 3,8
Sluttkurs 175,90 129,00
Utbytte for regnskapsåret 12 162 11 711
Utbytteandel 102 % 413 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 157 % 164 %
Utbytte til staten 6 564 6 320
Avkastning inklusiv utbytte siste år 42,5 % -7,8 %
Gjennomsnittlig avkastning siste 5 år 15,8 % 10,9 %
Salgsproveny til staten/sletting aksjer 0 0
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte  31 000   37 000 
Andel ansatte i Norge 12,0 % 15,9 %
Statens eierandel årsslutt 53,97 % 53,97 %
Andel kvinner i styret totalt 40 % 45 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 43 % 50 %

Telenor ASA er en av verdens ledende 
mobiloperatører med nærmere 180 mill. 
mobilabonnementer og rundt 30 000 an-
satte verden over. Selskapet har virksom-
het i Norge, Sverige, Danmark, Thailand, 
Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Myan-
mar, Ungarn, Montenegro, Serbia og Bul-
garia. Telenor ble etablert ved omdanning 
av Televerket til aksjeselskap i 1994. Sel-
skapet ble børsnotert i 2000 og har ho-
vedkontor i Oslo. 

Målet med statens eierskap i Telenor 
er å opprettholde et kunnskapsbasert og 
høyteknologisk konsern med hovedkon-
torfunksjoner i Norge. Selskapet skal dri-
ves på forretningsmessig grunnlag med 
sikte på å levere konkurransemessig av-
kastning. 

Viktige hendelser 
Telenor avholdt i februar 2017 kapital-
markedsdag der selskapet presenterte en 
ny strategisk retning mot 2020. Selskapet 
vil fremover fokusere på å effektivisere 
driften, digitalisere virksomheten og for-
enkle prosesser. 

Et ledd i den nye strategien har vært å 
optimalisere selskapets portefølje av virk-
somhetsområder og geografisk tilstede-
værelse. I mars 2018 annonserte selska-
pet at virksomheten i Ungarn, Montene-
gro, Serbia og Bulgaria selges. Etter trans-
aksjonen vil Telenors virksomhet være 
fokusert mot Norden og Asia. Telenor 
inngikk i februar 2017 avtale med Bahrti 
Airtel om overtagelse av den indiske virk-
somheten. Avtalen forventes å ferdigstil-
les i 2018 og innebærer at Telenor trekker 
seg ut av det indiske markedet. Selskapet 
har også solgt seg ut at VEON (Vimpel-
com) i løpet av året. I tillegg har selskapet 
foretatt mindre salg av virksomhet innen-
for finans og rubrikk. 

Bærekraft og samfunnsansvar 
Telenor har i 2017 fortsatt arbeidet med 
bl.a. antikorrupsjon, menneskerettigheter 

og ansvarlig oppfølging av leverandør- 
kjeden. Selskapet gjennomførte 5 000 in-
speksjoner for å undersøke forhold hos 
sine underleverandører. Videre har sel-
skapet gjennomført opplæring og trening 
av ansatte innenfor temaer som person-
vern, etikk og HMS. Telenor har forpliktet 
seg til å etterleve FNs bærekraftsmål og 
har spesielt trukket frem mål nummer ti 
om å redusere sosiale forskjeller. Tiltak 
inkluderer eksempelvis tilrettelegging for 
registering av nyfødte i Pakistan i sam- 
arbeid med UNICEF og lokale myndig- 
heter. 

Økonomisk utvikling 
Omsetningen i Telenor endte i 2017 på 
124,8 mrd. kroner, en organisk vekst på 1 
pst. fra året før. Veksten kommer som en 
følge av god utvikling i markedene i Ban-
gladesh, Pakistan og Myanmar. Drifts-
kostnadene be redusert i 2017 med 2,2 
mrd. kroner til 44,7 mrd. kroner drevet av 
implementering av et effektiviseringspro-
gram i tråd med den nye strategien. Kut-
tene har vært størst i Thailand, Norge, 
Sverige og Pakistan. Selskapet leverte et 
rekordhøyt EBITDA på 49,0 mrd. (39 pst. 
margin) kroner hvor Bangladesh, Paki-
stan, Sverige og Thailand bidro mest. In-
vesteringene falt fra 25,3 til 21,3 mrd. kro-
ner, primært som en følge av en nedgang 
i Asia. Justert for oppkjøp, spektrum og li-
senser utgjorde investeringer 14,6 pst. av 
totale inntekter, ned fra 17,4 pst. i 2016.

Telenor leverte et resultat etter skatt 
på 12,0 mrd. kroner. Resultatet er bedret 
sammenlignet med 2016 (2,8 mrd. kro-
ner) som en følge av mer effektiv drift og 
mindre tap fra forretningsområder som 
er solgt. Telenor betaler et utbytte på 8,1 
kroner pr. aksje for regnskapsåret 2017, 
totalt 12,2 mrd. kroner. I tillegg har styret 
foreslått en ekstraordinær utbetaling til 
aksjonærene på 3 kroner pr. aksje, totalt 
4,5 mrd. kroner, etter salget av virksom-
heten i Sentral- og Øst-Europa. 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 93 812 97 170
Driftskostnader 90 036 88 399
Brutto driftsresultat (EBITDA) 11 120 13 450
Driftsresultat (EBIT) 3 777 8 771
Resultatandel i tilknyttede selskaper 
og felleskontrollert virksomhet 245 -348
Netto finansposter 782 -61
Resultat før skatt og minoritet 4 803 8 363
Skattekostnad 815 2 041
Minoritetsinteresser 41 -37
Resultat etter skatt og minoritet 3 948 6 360
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 90 078 83 938
Omløpsmidler 39 168 36 567
Sum eiendeler 129 246 120 505
  
Egenkapital 75 540 74 444
Minoritetsinteresser 2 290 2 326
Sum egenkapital 77 831 76 770
Avsetning til forpliktelser 11 266 11 558
Rentebærende gjeld 23 841 16 555
Rentefri gjeld 16 309 15 621
Sum gjeld og forpliktelser 51 416 43 734
Sum egenkapital og gjeld 129 246 120 505
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 6 478 14 084
Investeringsaktiviteter -11 105 -10 604
Finansieringsaktiviteter 5 379 -2 989
Valutaeffekter -47 39
Endring betalingsmidler 705 531
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 101 672 93 325
Brutto driftsmargin (EBITDA) 12 % 14 %
Driftsmargin (EBIT) 4 % 9 %
Egenkapitalandel 60 % 64 %
Egenkapitalrentabilitet 5 % 9 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 5 år 10 % 13 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 5 % 10 %
  
Verdier og utbytte 2017 2016
Markedsverdi ved årsslutt 102 921 92 894
Pris/bok 1,4 1,2
Sluttkurs 377 340
Utbytte for regnskapsåret 1 776 2 732
Utbytteandel 45 % 43 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 47 % 44 %
Utbytte til staten 643 989
Avkastning inklusiv utbytte siste år 12,7 % -9,2 %
Gjennomsnittlig avkastning siste 5 år 10,2 % 11,5 %
Salgsproveny til staten/ 
sletting av aksjer 0 252
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 15 527 14 736
Andel ansatte i Norge 9 % 9 %
Statens eierandel årsslutt 36,21 % 36,21 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Yara International ASA (Yara) er et in te-
grert plan te næ rings sel skap med en vok-
sen de por te føl je av nit ro gen ba ser te kje-
mi ka lier til in du stri ell bruk. Yara ble 
grunn lagt i 1905 og er i dag tilstede over 
sto re de ler av ver den med rundt 16 000 
an sat te og over 200 ter mi na ler, la ger byg-
nin ger, blan dings an legg og pak ke ri an legg 
i mer enn 60 land. Sel ska pet har 31 pro-
duk sjons en he ter, hvor av to nors ke i 
Glom fjord og på Her øya. Yara er no tert  
på Oslo Børs og har ho ved kon tor i Oslo.  
I sam ar beid med kun der og part ne re dyr-
ker Yara kunn skap for å opp fyl le sel ska-
pets vi sjon om et sam funn byg get på 
sam ar beid, en ver den uten sult og re-
spekt for klo den. Må let med sta tens ei er-
skap i Yara er å opp rett hol de et kunn-
skaps ba sert og høy tek no lo gisk in du stri-
kon sern med ho ved kon tor i Norge. Sel-
ska pet skal dri ves på for ret nings mes sig 
grunn lag og med sik te på å le ve re kon kur-
ran se mes sig av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
Yara har lønn som vekst som del av sin 
stra te gi og gjor de i 2017 fle re opp kjøp og 
eks pan sjo ner. I til legg har sel ska pet igang-
satt et for bed rings pro gram for å øke pro-
duk ti vi te ten i ek si ste ren de an legg. I de-
sem ber an non ser te Yara opp kjø pet av 
Vale Cubatão Fertilizantes kom plek set i 
Bra sil. Yara vi de re ut vik let egne eks pan-
sjons pro sjek ter i 2017, i Pors grunn, Nor-
ge; Kö ping, Sve ri ge; Sluiskil, Ne der land; 
Uusikaupunki, Finland; og Salitre og Rio 
Grande i Bra sil. Yara an non ser te også pla-
ner om å øke sine in ves te rin ger i di gi ta le 
jord bruks løs nin ger. Som en del av den ne 
stra te gi en kjøp te Yara i 2017 opp Agrono-
mic Technology Corp (ATC), et ame ri kansk 
landbruksteknologiselskap med fo kus på 
mo del le ring og ana ly se av jords monn, 
vann, av lin ger og gjød sel.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Yara har som med lem av FNs Glo bal Com-
pact for plik tet seg til å føl ge or ga ni sa sjo-
nens prin sip per for men nes ke ret tig he ter, 
mil jø, ar beids ta ker ret tig he ter og anti-kor-
rup sjon. Vi de re føl ger Yara OECDs ret-
nings lin jer for mul ti na sjo na le sel ska per 
og an ti kor rup sjons kon ven sjon, og sel ska-
pet støt ter FNs Sustainable De ve lop ment 
Goals. 

Yara skal ska pe ver di er for både ak sjo-
næ rer, kun der, an sat te og for res ten av 
sam fun net, og i 2017: 

P Fort sat te Yara ar bei det med og in ves-
te rin ge ne i ener gi ef fek ti vi tet, med ca. 8 
pst. re duk sjon i ener gi for bruk pr. pro-
du ser te en het am mo ni akk.

P Bi dro Yara til yt ter li ge re ef fek ti vi tets øk-
ning in nen kon sum av gjød sel og vann 
i jord bru ket, gjen nom ut vik ling av sine 
N-Sen sor og N-Tes ter verk tøy, i kom bi-
na sjon med mo del le ring av av lin ger og 
ny sen sor- og kart tek no lo gi.

P Vi de re ut vik let sel ska pet en rek ke ut vik-
lings en ga sje ment, in klu dert SAGCOT 
ag ri cul tur al growth cor ri dor i Tan za nia, 
Farm to Mar ket al li an ce (FtMA) med 
World Food Pro gram og and re part ne-
re, som så langt har nådd mer enn 
136 000 bøn der med for bed rin ger i av-
kast ning og øko no mi.

P Fort sat te Yara sin lang sik ti ge pri ori te-
ring av com pli ance-ar bei det, bl.a. gjen-
nom å kur se 3 740 an sat te an sikt-til-an-
sikt og be hand le 253 hen ven del ser 
gjen nom sine in ter ne og eks ter ne vars-
lings ka na ler.

P Økte sel ska pet an de len kvin ner blant 
le den de an sat te, og iverk sat te en rek ke 
til tak for å øke an de len yt ter li ge re 
frem over.

P Re du ser te ska de fre kven sen yt ter li ge-
re, fra 2,5 i 2016 til 1,8 i 2017.

Øko no misk ut vik ling
Yaras kon tant av kast ning på brut to in ves-
tert ka pi tal (CROGI)  var på 7,0 pst. for 
2017, ned fra 9,5 pst. i 2016 og la ve re enn 
Yaras mål på mi ni mum 10 pst. over for-
ret nings syk lu sen. Mar gi ne ne var la ve re 
enn i 2016 ho ved sa ke lig på grunn av høy-
ere ener gi pri ser samt la ve re pre mi er for 
NPK full gjød sel og nit ra ter. Yaras glo ba le 
gjød sel le ve ran ser end te på 27,2 mil li o ner 
tonn, på lin je med 2016. Yaras net to re sul-
tat et ter mi no ri tets in ter es ser var 3 948 
mil li o ner kro ner, 38 pst. la ve re enn re sul-
ta tet i 2016. Yara opp rett holdt en sterk fi-
nan si el le po si sjon i 2017, selv om gjelds-
gra den steg fra 0,17 til 0,25, da sum men 
av ved li ke holds- og vekst in ves te rin ger og 
ut byt te til ak sjo næ rer over steg kon tant-
inn tje nin gen. Sty ret fore slår et ut byt te på 
6,50 kro ner pr. ak sje, ned fra 10 kro ner i 
2016. Det te til sva rer en sam let ut be ta ling 
til ak sjo næ re ne på 1 776 mill. kro ner.

Konsernsjef:  
Svein Tore Holsether

Styre: Leif Teksum (leder),  
Maria Moræus Hanssen (nest- 
leder), Geir Petter Isaksen, Hilde 
Bakken, John Gabriel Thuestad, 
Geir Olav Sundbø*, Rune Bratte-
berg*, Kjersti Aass* (* valgt av  
de ansatte) 

Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 36,21 %
Selskapets nettside: www.yara.com
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I denne kategorien inngår selskaper der staten har  
forretningsmessige mål med eierskapet og hvor det er 
andre samfunnsmessige begrunnelser for statlig eierskap 
enn norsk forankring av hovedkontor. Staten har forventninger 
til resultat og avkastning ut fra selskapenes risikoprofil.  
Selskapene opererer i markeder med andre kommer- 
sielle aktører.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 1 664 -50
Driftskostnader 69 60
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 595 -111
Driftsresultat (EBIT) 1 595 -111
Netto finansposter 0 4
Resultat før skatt og minoritet 1 595 -106
Skattekostnad 18 17
Minoritetsinteresser 0 0
Resultat etter skatt og minoritet 1 577 -123
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 7 857 6 337
Omløpsmidler 344 1 034
Sum eiendeler 8 201 7 370
  
Egenkapital 8 109 7 331
Avsetning til forpliktelser 0 0
Rentebærende gjeld 33 0
Rentefri gjeld 60 39
Sum gjeld og forpliktelser 92 39
Sum egenkapital og gjeld 8 201 7 370
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 78 171
Investeringsaktiviteter 98 -7
Finansieringsaktiviteter -800 -500
Endring betalingsmidler -624 -336
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 8 141 7 331
Brutto driftsmargin (EBITDA) 96 % -
Driftsmargin (EBIT) 96 % -
Egenkapitalandel 99 % 99 %
Egenkapitalrentabilitet 20 % -2 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 11 % 9 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 21 % -1 %
  
Utbytte  2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 350 800
Utbytteandel 22 % -
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 55 % 80 %
Utbytte til staten 350 800
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 20 21
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 60 % 60 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

Ar gen tum Fonds in ves te rin ger AS ble 
etab lert i 2001 for å for val te sta tens in ves-
te rin ger i ak ti ve ei er fond (pri va te equi ty) 
med mål om kon kur ran se dyk tig av kast-
ning og et mer vel fun ge ren de ka pi tal mar-
ked for uno ter te sel ska per. 

Sel ska pet har ut vik let seg til et spe sia li-
sert ka pi tal for valt nings fore tak ret tet mot 
ak ti ve ei er fond i Norge og Nord-Eu ro pa 
samt ener gi sek to ren in ter na sjo nalt. In-
ves te rings mo del len er ba sert på fond-i-
fond-prin sip pet hvor sel ska pet kommite-
rer ka pi tal til pri va te fonds ak tø rer som i 
ho ved sak rei ser ka pi tal i de in ter na sjo na-
le ka pi tal mar ke de ne. In ves te rin ge ne for-
de ler seg på opp kjøps fond (buyout) og 
ven tu re fond. Ar gen tum er den stør ste in-
ves to ren i nors ke ven tu re fond. Sel ska pet 
var pr. 31. de sem ber 2017 in ves tert i 120 
fond som igjen eide 688 uno ter te sel ska-
per. Ar gen tum Fonds in ves te rin ger had de 
på sam me tids punkt en egen ka pi tal på 
om lag 7 mrd. kro ner og net to fondskom-
miteringer for om lag 9,3 mrd. kro ner. Sel-
ska pet har ho ved kon tor i Bergen.

Ar gen tum As set Management er kon-
ser nets for valt nings sel skap. Sel ska pets 
kjer ne kom pe tan se er eva lue ring og se lek-
sjon av ak ti ve ei er fond og fonds for val te-
re. In ves te rin ge ne skjer gjen nom in ves te-
rin ger i ny etab ler te fond (pri mary), gjen-
nom kjøp av an de ler i ek si ste ren de fond 
(sec ond ary) el ler gjen nom saminvesterin-
ger med fonds for val ter ne (ko-in ves te rin-
ger). Ar gen tum As set Management for val-
ter også ka pi tal for pro fe sjo nel le in ves to-
rer som pen sjons kas ser, stif tel ser og for-
mu en de. Ar gen tum As set Management 
for val ter net to fondskommiteringer på 13 
mrd. kro ner.

Må let med sta tens ei er skap i Ar gen-
tum er å få god av kast ning på in ves te rin-
ger i ak ti ve ei er fond (pri va te equi ty), bi dra 
til et mer vel fun ge ren de ka pi tal mar ked 
for uno ter te sel ska per gjen nom samin-
vesteringer i sli ke fond med pri va te in ves-
to rer og å bi dra som in ves tor til en vi de re-
ut vik ling av pri va te equi ty-bran sjen. Sta-
tens mål med ei er ska pet iva re tas gjen-
nom at sta ten er eier i sel ska pet og ikke 
ved sær skil te fø rin ger fra eier på sel ska-
pets ope ra ti ve virk som het.

Vik ti ge hen del ser
Ar gen tum Fonds in ves te rin ger kom mit ter-
te til sam men 600 mill. kro ner i nye fond i 
2017. Ar gen tum As set Management har 
etab lert en ny se rie år li ge fond-i-fond 
hvor sel ska pet til byr pro fe sjo nel le in ves-
to rer ut valg te ak ti ve ei er fond i Nord-Eu ro-
pa det ak tu el le året. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Vur de ring av sam funns an svar er en vik- 
tig del av alle in ves te rings be slut nin ger i 
Ar gen tum og i opp føl gin gen av sel ska pets 
for val te re. Ar gen tum har jevn lig dia log 
med for val te re og and re in ter es sen ter for 
å bi dra til å ut vik le gode pro ses ser og ru ti-
ner knyt tet til ar bei det med sam funns- 
an svar. Ar gen tum er med lem av FNs Glo-
bal Com pact og rap por te rer år lig til or ga-
ni sa sjo nen. Sel ska pet er også et ak tivt 
med lem av Norsif, en uav hen gig for en ing 
for in ves to rer med in ter es se for an svar lig 
og bæ re kraf tig for valt ning. Ar gen tum støt-
ter Wo men’s Em po wer ment Principles, et 
ini tia tiv for å pro mo te re li ke stil ling i regi av 
FN. Ar gen tum pub li se rer år lig en egen 
samfunnsansvarsrapport som også in ne-
hol der en over sikt over ut vik lin gen på om-
rå det i sel ska pets por te føl je av fond. 

I 2017 ut før te ana ly se byrå et Me non 
Economics en un der sø kel se på opp drag 
fra Ar gen tum. Den ne vi ser at de nors ke 
be drif te ne eid av fond som Ar gen tum har 
in ves tert i, sys sel set ter 59 000 per so ner, 
mens de i 2002 sys sel sat te 12 000. Det te 
til sva rer en år lig gjen nom snitt lig vekst i 
an tall sys sel sat te på 12 pst., som er over 
veks ten i norsk øko no mi for øv rig. 

Øko no misk ut vik ling
Argentum leverte et resultat på 1 577 mill. 
kroner i 2017. Av dette var 599 mill. kroner 
realiserte gevinster fra investeringsporte-
føljen i aktive eierfond, mens 1 054 mill. kro-
ner var verdiøkning i porteføljen. Resultatet 
for 2017 er det beste i selskapets historie.

Markedsverdien av investeringsporte-
føljen i aktive eierfond var 7 643 mill. kro-
ner ved utgangen av 2017, mens tilsva-
rende verdi ved utgangen av 2016 var 6 
131 mill. kroner.  Netto avkastning (etter 
alle kostnader) på selskapets investe-
ringsportefølje er 13,35 pst. årlig målt fra 
oppstarten i 2001 til utgangen av 2017. 

Administrerende direktør:  
Joachim Høegh-Krohn

Styre: Jon Hindar (leder), Grethe  
Høiland (nestleder), Rikke Reinemo,  
Kjell Martin Grimeland, Tina  
Steinsvik Sund 

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.argentum.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Renteinntekter 640 1 279
Rentekostnader 449 1 019
Netto rente- og kreditt- 
provenyinntekter 191 260
Andre netto driftsinntekter -415 -661
Driftskostnader 114 107
Netto tap 0 0
Driftsresultat -338 -508
Skattekostnad -84 -177
Resultat etter skatt -254 -331
  
Balanse 2017 2016
Eiendeler 22 398 33 171
  
Gjeld  15 595 26 106
Egenkapital 6 803 7 065
Sum egenkapital og gjeld 22 398 33 171
  
Nøkkeltall 2017 2016
Kjernekapitaldekning 94 % 61 %
Tapsprosent utlån -100 % 0 %
Egenkapitalrentabilitet -4 % -5 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år -18 % -31 %
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret -1 0
Utbytteandel 0 % 0 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 0 % 0 %
Utbytte til staten -1 0
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 27 29
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 15 % 15 %
Andel kvinner i styret, totalt 33 % 33 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Ek sport fi nans ASA ble etab lert i 1962 og 
er lo ka li sert i Oslo. Sel ska pet for val ter en 
por te føl je med ut lån til norsk eks port næ-
ring, uten lands ke kjø pe re av nors ke ka pi-
tal va rer og til kom mu nal sek tor i Norge. 
Nes ten alle lå ne ne er ga ran tert av Ga ran-
ti in sti tut tet for eks port kre ditt (GIEK) og/
el ler ban ker. Sel ska pet for val ter også en 
por te føl je med in ter na sjo na le ver di pa pi-
rer. Virk som he ten er fi nan si ert gjen nom 
ob li ga sjo ner ut stedt i in ter na sjo na le ka pi-
tal mar ke der. Ved ut gan gen av 2017 had-
de sel ska pet 27 an sat te og var eid av 22 
for ret nings- og spa re ban ker samt sta ten 
ved Næ rings- og fis ke ri de par te men tet. 
Sta ten er ver vet sin ei er an del på 15 pst. 
gjen nom en ret tet emi sjon i 2001. 

Må let med sta tens ei er skap i Ek sport fi-
nans er som ak sje ei er å bi dra til at sel ska pet 
på best mu lig måte kan for val te ek si ste ren-
de por te føl je av ei en de ler, gjeld og for plik-
tel ser i sam svar med inn gåt te av ta ler.

Vik ti ge hen del ser
I 2017 fort sat te Ek sport fi nans å for val te 
sine ek si ste ren de ei en dels- og gjelds por-
te føl jer i sam svar med inn gåt te av ta ler, 
men uten å inn vil ge nye lån. Den ne stra te-
gi en ble etab lert i 2012, i for bin del se med 
at Eks port kre ditt Norge over tok an sva ret 
for å yte nye stat lig støt te de eks port kre dit-
ter. Som for ven tet ble Ek sport fi nans' ba-
lan se re du sert i lø pet av året, bl.a. til ba ke-
be tal te sel ska pet det sis te børs no ter te 
inn lå net i USA. Drif ten var sta bil og so li di-
te ten og lik vi di te ten god. For før s te gang 
si den 2011 ut sted te Ek sport fi nans et nytt 
ob li ga sjons lån på 2 mrd. kro ner i 2017 og 
sel ska pet for ny et også sitt Com mer ci al 
Pap er pro gram. Sel ska pets ra ting er BBB+ 
i hen hold til Stan dard & Poor’s Ra ting Ser-
vices, som end ret sitt syn på sel ska pets 
frem tids ut sik ter fra sta bilt til po si tivt i no-
vem ber 2017.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Sty ret i Ek sport fi nans har ved tatt ret-
nings lin jer for sam funns an svar. «Ek sport-
fi nans’ So cial Re spon si bil i ty Po li cy» om fat-
ter etis ke ret nings lin jer og vars lings ru ti-
ner for sel ska pet, mil jø mes si ge og so si a le 

krav til pro sjek ter hvor Ek sport fi nans har 
bi dratt med fi nan si e ring, an ti kor rup sjons-
til tak og til tak mot hvit vas king. Ret nings-
lin je ne for sam funns an svar er of fent lig 
til gjen ge lig på sel ska pets nett si de. Sel ska-
pet har også ret nings lin jer for HMS som 
ble re vi dert i 2017. Ek sport fi nans over vå-
ket sine por te føl jer  i sam svar med ret-
nings lin je ne og i samar beid med GIEK og 
and re ga ran tis ter gjen nom året.

Øko no misk ut vik ling
Net to ren te inn tek ter i 2017 var 191 mill. 
kro ner, sam men lig net med 260 mill. kro-
ner i 2016. Ned gan gen skyld tes pri mært 
la ve re ren te bæ ren de ba lan se. Re sul ta tet 
fra den un der lig gen de virk som he ten uten 
urea li ser te ge vins ter og tap på fi nan si el le 
in stru men ter og tap sik ret av porteføljesi-
kringsavtalen var -13 mill. kro ner i 2017, 
mot 177 mill. kro ner i 2016. Det ne ga ti ve 
re sul ta tet skyl des bl.a. et ter mi ne rings ve-
der lag på 55 mill. kro ner som på løp da 
porteføljesikringsavtalen ble av vik let på 
fore spør sel av Ek sport fi nans med ef fekt 
fra 31. de sem ber 2017. Vi de re in klu de rer 
2016-tal le ne en ge vinst på sal get av Ek-
sport fi nans’ kon tor bygg, del vis mot vir ket 
av av set nin ger i for bin del se med en dom 
i den nå av slut te de sa ken mel lom sel ska-
pet og Næ rings- og Fis ke ri de par te men tet 
an gå en de 108-av ta len. 

To tal re sul ta tet i sam svar med regn-
skaps stan dar den IFRS var -261 mill. kro-
ner for 2017, sam men lig net med -345 
mill. kro ner for 2016. De ne ga ti ve tal le ne 
skyld tes først og fremst re ver se ring av tid-
li ge re urea li ser te ge vins ter på Ek sport fi-
nans’ egen gjeld. Den gjen væ ren de ba lan-
sen av tid li ge re urea li ser te ge vins ter på 
368 mill. kro ner (et ter de ri va ter) ved ut-
gan gen av 2017, vil fort set te å bli re ver-
sert som urea li ser te tap i re sul tat regn ska-
pet frem over. Ved ut gan gen av 2017 had-
de Ek sport fi nans sam le de ei en de ler på 
22,4 mrd. kro ner. Gjeld og for plik tel ser 
ut gjor de 15,6 mrd. kro ner og egen ka pi ta-
len var 6,8 mrd. kro ner. Ka pi tal dek nin gen 
og kjer ne ka pi tal dek nin gen var beg ge på 
94 pst. Det ble ikke be talt ut byt te for 2017 
fra Ek sport fi nans.

Administrerende direktør:  
Geir Bergvoll

Styre: Sigurd Carlsen (leder),  
Christian Berg (nestleder), Toril Eidesvik, 
Bjørn Berg, Marianne Bergmann Røren, 
Rune Helgeland* (* valgt av de ansatte)   

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 15 %
Selskapets nettside: www.eksportfinans.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 25,5 27,7
Driftskostnader 24,3 22,3
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1,3 5,5
Driftsresultat (EBIT) 1,2 5,4
Netto finansposter 0,0 0,0
Resultat før skatt 1,2 5,4
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 1,2 5,4
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 3,9 3,3
Omløpsmidler 11,7 16,0
Sum eiendeler 15,6 19,3
  
Egenkapital 8,8 8,8
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 6,8 10,6
Sum gjeld og forpliktelser 6,8 10,6
Sum egenkapital og gjeld 15,6 19,3
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 8,8 8,8
Brutto driftsmargin (EBITDA) 5 % 20 %
Driftsmargin (EBIT) 5 % 19 %
Egenkapitalandel 56 % 45 %
Egenkapitalrentabilitet 14 % 58 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 13 % 13 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 14 % 58 %
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 4,7 5,4
Utbytteandel 388 % 100 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 275 % 214 %
Utbytte til staten 4,7 5,4
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 20 18
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 33 % 33 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 33 % 33 %

Elec tro nic Chart Centre AS (ECC) skal bi-
dra til økt sik ker het til sjøs, på land og i 
luf ten bl.a. gjen nom ut vik ling og drift av 
elek tro nis ke sjø kart. Sel ska pet ble etab-
lert ved uskilling fra Sta tens kart verk til et 
ak sje sel skap i 1999. ECC har ho ved kon tor 
i Stavanger og har 20 an sat te.

Sel ska pets ak ti vi te ter er kon sen trert 
rundt le ve ring av tje nes ter som sik rer at 
Norge opp fyl ler sine for plik tel ser i hen-
hold til in ter na sjo na le og na sjo na le stra-
te gi er om sik ker het til sjøs. Det te skjer 
gjen nom å drive en da ta ba se for PRIMAR, 
et ko or di ne rings sen ter for of fi si el le elek-
tro nis ke na vi ga sjons kart der man ge land 
del tar. ECC sø ker vi de re å imø te kom me 
krav fra nye bruks om rå der og ny tek no lo-
gi for ak tø rer på sjø, land og i luf ten.

Må let med sta tens ei er skap i ECC er å 
bi dra til opp fyl lel se av Nor ges for plik tel ser 
i hen hold til in ter na sjo na le kon ven sjo ner 
om sik ker het til sjøs samt dekke sam fun-
nets be hov for økt sjø sik ker het gjen nom å 
for val te og til gjen ge lig gjø re au to ri ser te 
elek tro nis ke sjø kart eiet av sjø kart ver ke ne. 
Sel ska pet skal dri ves på for ret nings mes sig 
grunn lag og med sik te på å le ve re kon kur-
ran se mes sig av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
ECC for hand let frem og inn gikk ny kon-
trakt i 2017 med Sta tens kart verk om fort-
satt ut vik ling og drift av elek tro nis ke sjø-
kart til PRIMAR-da ta ba sen. Ar bei det for 
PRIMAR står for om lag 90 pst. av ECCs 
om set ning.

ECC har inn gått nye kon trak ter for å ut-
vik le tek no lo gis ke løs nin ger til pas set nye 
kart stan dar der (bl.a. S-101 og S-102).

ECC inn gikk i star ten av 2018 en av ta le 
om å ut vik le såkalte GIS-løs nin ger for 
 eSmart Systems.

ECC pro du ser te den før s te ver sjo nen 
av ap pen LZ-Nord (Lan ding Zone-North) i 
mars 2017, som gir kart over tryg ge lan-
dings so ner for red nings he li kop ter og som 
skal bru kes av uli ke be red skaps en he ter i 
Norge. I lø pet av året fort sat te ECC å vi de-
re ut vik le ar bei det med og salg av den ne 
løs nin gen.

ECC har ut vik let, el ler skal ut vik le, en 
rek ke and re kart re la ter te løs nin ger for 
bl.a. Gule Si der i Norge og Sve ri ge, den 
nors ke los tje nes ten og hav ne myn dig he-
ter in ter na sjo nalt.

Bæ re kraft og sam funns an svar
ECC eva lu e rer og pri ori te rer ut vik lings ak-
ti vi te ter, sam ar beid og for ret nings ru ti ner, 
og har be visst het rundt sitt sam funns- 
an svar. Sel ska pets ak ti vi te ter bi drar til økt 
sjø sik ker het. ECC har en eks tern vars-
lings tje nes te, der an sat te kan mel de fra 
ano nymt om even tu el le uhel di ge for hold 
i sel ska pet. Vi de re er sel ska pet opp tatt av 
å be gren se mil jø på virk ning fra egen virk-
som het.

ECCs ho ved kun de er Sta tens kart verk, 
men i lys av sel ska pets mål om å få fle re 
pri va te kun der øker be ho vet for be visst-
het om og gode ru ti ner for bak grunns-
sjekk av kun der og un der le ve ran dø rer.  
I 2017 har ECC ut ar bei det en stan dard-
pro se dy re og kon trakts mal ved sto re pro-
sjekt mu lig he ter og etab lert en egen an ti-
kor rup sjons ru ti ne.

I 2017 ble ECC ak kre di tert som en IA-
be drift og støt tet Kreft for en in gens staffet 
for li vet med en kart løs ning.

Øko no misk ut vik ling
Drifts inn tek te ne gikk ned til 25,5 mill. kro-
ner i 2017 sam men lig net med 27,7 mill. 
kro ner året før, ho ved sa ke lig på grunn av 
la ve re ak ti vi tet knyt tet til ut vik ling og drift 
av elek tro nis ke sjø kart for PRIMAR. Re sul-
tat et ter skatt ble re la tivt lavt med 1,2 mill. 
kro ner, sær lig sam men lig net med et sær-
skilt godt re sul tat fra året før på 5,4 mill. 
kro ner. Ned gan gen var bl.a. som føl ge av 
la ve re inn tek ter og økte kost na der for po-
si sjo ne ring til frem ti dig vekst. ECC be ta ler 
1,2 mill. kro ner i or di nært ut byt te for 2017 
samt ut byt te på 3,5 mill. kro ner gjen nom 
en ka pi tal ned set tel se, besluttet på ordi-
nær generalforsamling i 2018. 

ECC skal in ves te re for frem ti dig vekst 
og sat sing på nye for ret nings mu lig he ter. 
In ter na sjo na le kon ven sjo ner og stra te gi er 
som på leg ger øken de bruk av ECCs pro-
duk ter og tje nes ter vil gi mu lig he ter for 
frem ti dig drift sam ti dig som ek si ste ren de 
in ves te rin ger for ven tes å gi ut tel ling.

Administrerende direktør:   
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Styre: Tina Steinsvik Sund 
(leder), Knut Ole Flåthen 
(nestleder), Nicolai Jarlsby
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016d
Premieinntekter for egen regning 47,8 43,5
Andre forsikringsrelaterte inntekter 4,7 4,6
Erstatningskostnader for egen regning -26,4 -5,3
Forsikringsrelaterte drifts- 
kostnader for egen regning -35,6 -40,9
Resultat av teknisk regnskap  
for skadeforsikring -9,4 1,8
Netto inntekter fra investeringer 4,0 7,1
Andre inntekter 0,4 0,6
Resultat av ikke-teknisk regnskap 4,4 7,8
Resultat av ordinær virksomhet -5,1 9,6
Skattekostnad 1,2 -2,5
Resultat før andre resultatkomponenter -3,9 7,1
Aktuarielle gevinster/tap på  
ytelsesbaserte pensjonsordninger -2,1 -4,9
Skatt på aktuarielle gevinster/tap 0,5 1,2
Resultat etter skatt -5,4 3,4
  
Balanse  2017 2016
Sum eiendeler 471 476
  
Forpliktelser 232 231
Egenkapital 239 245
Sum egenkapital og forpliktelser 471 476
  
Nøkkeltall 2017 2016
Egenkapitalandel 51 % 51 %
Solvenskapitaldekning 292 % 283 %
Kostnadsprosent 74 % 94 %
Skadeprosent 55 % 12 %
Kombinertprosent (combined ratio) 130 % 106 %
Egenkapitalrentabilitet -2,2 % 1,4 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 3 år 3,1 % 5,8 %
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 0 0
Utbytteandel 0 % 0 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 0 % 4 %
Utbytte til staten 0 0
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 34 34
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 57 % 57 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %d

GIEK Kre ditt for sik ring AS skal frem me 
norsk næ rings liv med sær lig vekt på små 
og mel lom sto re be drif ter (SMB) som har 
salg i og/el ler uten for Norge. GIEK Kre ditt-
for sik ring er det enes te full in te grer te 
nors ke kre ditt for sik rings sel ska pet, og har 
alle funk sjo ner i Norge. GIEK Kre ditt for sik-
ring sin his to rie går til ba ke til 1922. Sel-
ska pet har si den opp star ten fulgt nors ke 
be drif ter ut i mar ke de ne. Virk som he ten 
var frem til 2001 en del av Ga ran ti in sti tut-
tet for eks port kre ditt (GIEK) og ble da skilt 
ut som et eget ak sje sel skap. Sta tens ei er-
skap var frem til ut gan gen av 2014 for val-
tet av GIEK. For valt nin gen av sta tens ei er-
skap ble over ført til Næ rings- og fis ke ri de-
par te men tet 1. ja nu ar 2015. I dag er GIEK 
Kre ditt for sik ring en vik tig sam ar beids-
part ner for norsk sjø mat næ ring og for 
små, mel lom sto re og sto re be drif ter i 
and re næ rin ger. GIEK for sik rer be drif te-
nes kun de ford rin ger, både før og et ter le-
ve ring. GIEK Kre ditt for sik ring har ho ved-
kon tor i Oslo. 

Må let med sta tens ei er skap i GIEK Kre-
ditt for sik ring er å bi dra til å frem me et 
godt og for svar lig til bud av kre ditt for sik-
ring til små og mel lom sto re be drif ter. Sel-
ska pet skal dri ves på for ret nings mes sig 
grunn lag og med sik te på å le ve re kon kur-
ran se mes sig av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
Kun de ad ferd, tek no lo gi og ram me vil kår 
end rer seg både i Norge og and re land, og 
be drif te nes et ter spør sel et ter kre ditt for-
sik rings løs nin ger på vir kes av dis se fak to-
re ne. Som en del av pro dukt ut vik lin gen 
har GIEK Kre ditt for sik ring ut vi det sam ar-
bei det med fi nans in sti tu sjo ner. Pro duk te-
ne bru kes nå i sta dig stør re grad som vir-
ke mid del for å gi fi nans in sti tu sjo ne nes 
kun der økt til gang til fi nan si e ring. 

Smar te og ef fek ti ve IT-løs nin ger er vik-
tig, og GIEK Kre ditt for sik ring ar bei der kon-
ti nu er lig med å ut vik le løs nin ger som un-
der støt ter sel ska pets mål og for ret nings-
stra te gi. I 2017 er en kel te pro ses ser au to-
ma ti sert, og må let er å vi de re ut vik le bed re 
og mer in te grer te løs nin ger sam men med 
kun de ne. 

GIEK Kre ditt for sik ring har gjen nom 
2016 og 2017 sam men med GIEK, Eksport-
kreditt Norge og In no va sjon Norge gjen-
nomført fel les pro sjek tet «Eks port tea met». 
Er fa rin ger fra det te pro sjek tet har GIEK 
Kre ditt for sik ring vi de re ført i et tett sam ar-
beid med vir ke mid del ap pa ra tet mot kun-

der og også brukt dis se i inn spill til Regje-
ringens strategi for eksport og internasjo-
nalisering og i innspill til rap por ten Evalue-
ring av GIEK og Eksportkreditt Norge. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
GIEK Kre ditt for sik ring vekt leg ger at ar bei-
det med sam funns an svar er en in te grert 
del av sel ska pets virk som het og stra te gi. 
GIEK Kre ditt for sik ring for sik rer salg til 
man ge land, der iblant land hvor ri si ko for 
kor rup sjon, hvit vas king og ter ror fi nan sie-
ring ge ne relt er stor. Sel ska pet på vir ker 
ikke di rek te han de len mel lom sine nors ke 
kun der og de res kun der. Det er li ke vel  
et klart mål for GIEK Kre ditt for sik ring å bi-
dra til å re du se re ri si ko en for kor rup sjon, 
hvit vas king og ter ror fi nan sie ring også 
mel lom sel ska pets kun der og de res kun-
der.

GIEK Kre ditt for sik ring har i 2017 re vi-
dert og for ster ket sine ru ti ner knyt tet til 
anti hvit vas king. Det fore byg gen de ar bei-
det blir gjort gjen nom krav til trans pa rent 
han del og krav til god do ku men ta sjon. I til-
legg er det inn ar bei det en egen klau sul i 
for sik rings vil kå re ne for å be kjem pe den ne 
ty pen straff ba re hand lin ger. I klau su len 
for ut set tes det at kun de ne i for bin del se 
med den kon trakt og de ford rin ger for sik-
rin gen gjel der, ikke hand ler i strid med 
straf fe lo vens re le van te be stem mel ser. Be-
stem mel se ne for byr ter ror fi nan sie ring, 
he le ri, hvit vas king og kor rup sjon samt 
med virk ning til det te. Der som sel ska pets 
kun der li ke vel hand ler i strid med dis se 
for bu de ne vil for sik rings an sva ret bort fal le. 
Det sam me gjel der der som kun de nes 
even tu el le med hjel pe re opp trer i strid 
med for bu de ne og kun den viss te el ler 
måt te vite det te.

Øko no misk ut vik ling
Kon kur ran sen i mar ke det for kre ditt for-
sik ring er sterk, og sel ska pets pre mie inn-
tek ter er ne ga tivt på vir ket av la ve re pre-
mie sat ser i mar ke det. Sel ska pets pen-
sjons for plik tel ser økte i 2017 på grunn av 
end re de for ut set nin ger, bl.a. ned gang i 
dis kon te rings ren ten som an ven des i for-
bin del se med be reg ning av nå ver di en av 
frem ti di ge for plik tel ser i ord nin gen. Års-
re sul ta tet ble -5,4 mill. kro ner i 2017. Sel-
ska pet be ta ler ikke ut byt te for 2017.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 74 166
Driftskostnader 46 52
Brutto driftsresultat (EBITDA) 29 115
Driftsresultat (EBIT) 28 114
Netto finansposter 12 8
Resultat før skatt og minoritet 40 122
Skattekostnad 0 0
Minoritetsinteresser 0 0
Andre inntekter og kostnader i perioden 0 0
Resultat etter skatt og minoritet 40 122
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 2 319 2 073
Omløpsmidler 624 585
Sum eiendeler 2 943 2 658
  
Egenkapital 2 927 2 634
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 2 927 2 634
Avsetning til forpliktelser 9 11
Rentebærende gjeld 0 0
Rentefri gjeld 7 12
Sum gjeld og forpliktelser 16 23
Sum egenkapital og gjeld 2 943 2 658
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter -212 -348
Investeringsaktiviteter -26 -137
Finansieringsaktiviteter 250 500
Endring betalingsmidler 13 15
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 2 927 2 634
Brutto driftsmargin (EBITDA) 39 % 69 %
Driftsmargin (EBIT) 38 % 69 %
Egenkapitalandel 99 % 99 %
Egenkapitalrentabilitet 1 % 5 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 1 % 0 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 1 % 5 %
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 50 0
Utbytteandel 125 % 0 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 43 % 0 %
Utbytte til staten 50 0
Kapitalinnskudd fra staten 250 500
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 19 18
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 40 % 40 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

In ves ti nor AS in ves te rer i in ter na sjo nalt 
orien ter te kon kur ran se dyk ti ge sel ska per, 
pri mært i kom mer sia li se rings fa sen. I til-
legg til in ves te rin ger i den ne fa sen, kan 
sel ska pet in ves te re i sel ska per i eks pan-
sjons fa sen. In ves ti nor ut ø ver ak tivt, kom-
pe tent ei er skap. Virk som he ten dri ves på 
kom mer si el le vil kår i hen hold til markeds-
investorprinsippet i EØS-av ta len og skal gi 
lang sik tig god av kast ning med god ri si ko-
spred ning. In ves ti nor sel ger seg ut av por-
te føl je sel ska pe ne når and re ei e re er bed-
re eg net til å ut vik le dem vi de re. Investi-
nors vi sjon er sam men med grün de re, 
en tre pre nø rer og and re in ves to rer å gjø re 
lo ven de sel ska per ver dens le den de. 

Må let med sta tens ei er skap i In ves ti-
nor er å bi dra til ver di ska ping i norsk næ-
rings liv gjen nom in ves te rin ger i ny etab le-
rin ger, sel ska per i tid lig vekst fa se og i 
noen grad sel ska per i eks pan sjons fa sen. I 
til legg skal sta tens ei er skap bi dra til at det 
byg ges opp er fa ring og kom pe tan se på ei-
er skap og ut vik ling av sel ska per i tid li ge 
fa ser. Sel ska pet skal dri ves på for ret-
nings mes sig grunn lag og med sik te på å 
le ve re kon kur ran se mes sig av kast ning. 

Vik ti ge hen del ser
I 2017 in ves ter te In ves ti nor i 13 nye por te-
føl je sel ska per og gjen nom før te 39 opp-
føl gings in ves te rin ger i ek si ste ren de por-
te føl je sel ska per. To talt ble por te føl je sel-
ska pe ne til ført rundt 938 mill. kro ner i ny 
ri si ko ka pi tal, hvor av rundt 310 mill. kro-
ner fra In ves ti nor. In ves te rings por te føl jen 
økte fra 35 til 46 sel ska per. 2017 var året 
hvor In ves ti nor gjor de sin før s te børs no-
te ring av et por te føl je sel skap med Ber-
gen Bio. Vi de re til trakk In ves ti nor seg fle re 
in ter na sjo na le ven tu re fond til sine por te-

føl je sel ska per, bl.a. In tel Capital og White 
Star Capital. Man ge av por te føl je sel ska-
pe ne har gjen nom året hatt en god ut vik-
ling i sin virk som het, og vi ser potensiale til 
å bli ster ke vekst be drif ter i åre ne som 
kom mer.

Bæ re kraft og sam funns an svar
In ves ti nor er en an svar lig in ves tor som bi-
drar til bæ re kraf tig ver di ska ping ved å ta 
hen syn til mil jø, sam funns mes si ge for-
hold og sel skaps sty ring (ESG-te ma er) i 
alle in ves te rin ger. ESG-te ma er er inn ar-
bei det i Investinors in ves te rings ana ly ser, 
be slut nings pro ses ser og i den ak ti ve ei er-
skaps ut øv el sen. Sel ska pet har også slut-
tet seg til FNs Glo bal Com pact og FNs 
Principles for re spon si ble in vest ments. 
In ves ti nor har lagt stor vekt på å ut vik le 
gode in ter ne ru ti ner for å iden ti fi se re og 
hånd te re ut ford rin ger i in ves te rings pro-
ses sen, alt så i ana ly se- og for hand lings fa-
sen før sel ska pet blir med ei er i et sel skap. 
Ar bei det med å kva li tets sik re In ves ti nor 
sin me to dikk for å ana ly se re ESG-ri si ko i 
in ves te rin ge ne er yt ter li ge re styr ket i 
2017.

Øko no misk ut vik ling
Som et in ves te rings sel skap har In ves ti nor 
drifts inn tek ter be stå en de av ver di ut vik-
ling på por te føl jen av sel skaps in ves te rin-
ger. I 2017 had de In ves ti nor drifts inn tek-
ter på til sam men 74,3 mill. kro ner (mot 
166,5 mill. kro ner året før). Ned gan gen 
skyl des pri mært en sva ke re net to ut vik-
ling i mar keds ver di i in ves te rings por te føl-
jen. Sel ska pets drifts re sul tat i 2017 var 
28,3 mill. kro ner (114,3 mill. kro ner). In-
vestinors års re sul tat i 2017 var 40,0 mill. 
kro ner (122,9 mill. kro ner).
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Renteinntekter 5 843 5 617
Rentekostnader 3 713 3 563
Netto rente- og kreditt- 
provenyinntekter 2 130 2 054
Andre driftsinntekter -154 -958
Driftskostnader 193 177
Netto tap 0 0
Driftsresultat 1 783 919
Skattekostnad 354 230
Resultat etter skatt 1 429 689
  
Balanse 2017 2016
Netto utlån 283 396 267 521
Andre eiendeler 129 458 150 806
Sum eiendeler 412 854 418 327
  
Gjeld  398 187 405 875
Egenkapital 14 667 12 452
Sum egenkapital og gjeld 412 854 418 327
  
Nøkkeltall 2017 2016
Ren kjernekapitaldekning 18,4 % 16,9 %
Kostnadsgrad 9,8 % 16,1 %
Tapsavsetning i pst. av brutto utlån 0 % 0 %
Tapsprosent utlån 0 % 0 %
Egenkapitalrentabilitet 13 % 6 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 5 år 12 % 15 %
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 443 390
Utbytteandel 31 % 57 %
Gjennomsnittlig utbytte- 
andel siste 5 år 29 % 24 %
Utbytte til staten 443 390
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 80 72
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 56 % 56 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 57 % 57 %

Kom mu nal ban ken AS er blant Nor ges 
stør ste fi nans fore tak og en na sjo nal sys-
temviktig fi nans in sti tu sjon. Sel ska pet til byr 
sta bil, kost nads ef fek tiv og lang sik tig lå ne fi-
nan sie ring til kom mu ne sek to ren. Alle lan-
dets kom mu ner og fyl kes kom mu ner had-
de ved ut gan gen av 2017 lån i Kom mu nal-
ban ken. Kom mu nal ban ken til byr sam me 
ut låns be tin gel ser uav hen gig av kom mu-
nens el ler lå nets stør rel se. Det ut tryk ker 
den sek tor po li tis ke funk sjo nen ban ken har 
og bi drar til at inn byg ger ne får til gang til 
gode vel ferds tje nes ter over hele lan det.

Må let med sta tens ei er skap i Kom mu-
nal ban ken AS er å leg ge til ret te for fi nan-
si e ring for kom mu ne sek to ren sam ti dig 
som sel ska pet skal gi sta ten til freds stil len-
de av kast ning på inn skutt ka pi tal. Den 
høy es te opp nåe lig kre ditt ra ting AAA/Aaa, 
gir Kom mu nal ban ken god til gang til inn-
lån i ka pi tal mar ke det til at trak ti ve be tin-
gel ser. Det dan ner grunn laget for at ban-
ken kan fi nan si e re sto re vel ferds in ves te-
rin ger uav hen gig av øko no mis ke syk ler. 
Sel ska pet dri ves på for ret nings mes sig 
grunn lag og med sik te på å le ve re til freds-
stil len de av kast ning. Av kast nings kra vet 
for pe ri oden 2016–2018 er 8 pst. av ver di-
jus tert egen ka pi tal et ter skatt. Kom mu-
nal ban ken er un der lagt til syn av Fi nans til-
sy net og har ho ved kon tor i Oslo.

Vik ti ge hen del ser
I 2017 inn vil get Kom mu nal ban ken 646 
nye lån på til sam men 55 mrd. kro ner. Ut-
låns por te føl jen økte gjen nom året med 
15,2 mrd. kro ner, el ler 5,7 pst. En stor an-
del av nye lån har gått til sko ler, bar ne ha-
ger, hel se bygg og om sorgs bo li ger, VAR-
sek to ren og in ves te rin ger for å fo re byg ge 
og til pas se ef fek ter av et end ret kli ma. 

Årets kun de un der sø kel se vi ser en høy 
grad av kun de til freds het. God ser vi ce og 
til gjen ge lig het, at trak ti ve låne mar gi ner 
og kom pe ten te kun de an svar li ge gir sær-
lig høy sco re. Gjeldsforvaltningsportalen, 
KBN Finans, har blitt tatt i bruk av om lag 
halv par ten av ban kens kun der. Ar bei det 
med å vi de re ut vik le KBN Finans som 
verk tøy for kun de ne vil fort set te i 2018, 
som del av den ved tat te stra te gi en for 
2018-2020. Økt fo kus på kun de ori en te-

ring gjen nom di gi ta li se ring og for enk let 
fi nans for valt ning vil være sen tralt i stra-
te gi pe ri oden.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Må le ne for sam funns an svar er for ank ret i 
Kom mu nal ban kens for ret nings stra te gi. 
Kom mu nal ban ken har mål om å bru ke 
sin po si sjon til å være en på dri ver for 
etisk, kli ma mes sig og øko no misk bæ re-
kraf tig at ferd hos kun der, le ve ran dø rer, 
an sat te og and re in ter es sen ter. For å 
frem me kom mu na le in ves te rin ger som er 
til pas set et kli ma-ro bust lav ut slipps sam-
funn, til byr Kom mu nal ban ken et lå ne pro-
dukt med la ve re ren te til in ves te rin ger 
som fø rer til re du sert ener gi for bruk, 
mind re ut slipp av kli ma gas ser el ler bi drar 
til lo kal kli ma til pas ning. Kom mu nal ban-
ken øns ker å frem me am bi si ø se kli ma-
mål set tin ger og ad res se re kli ma ut ford-
rin ge ne i en hver kom mu nal in ves te ring. 
Ut lå ne ne fi nan si e res med grøn ne ob li ga-
sjo ner ret tet mot in ves to rer med opp-
merk som het på kli ma i sine in ves te rings-
man da ter. Samfunnsansvarsrapporten 
for 2017 føl ger stan dar den Glo bal Re-
porting Ini tia ti ve (GRI).

Øko no misk ut vik ling
Re sul ta tet for 2017 var på 1 429 mill. kro-
ner mot 689 mill. i 2016. Net to ren te inn-
tek ter er økt fra 2016, noe som skyl des en 
kom bi na sjon av gode mar gi ner i mar ke-
de ne gjen nom sto re de ler av 2017 og en 
høy ere ut låns por te føl je. Re sul ta tet pre-
ges av urea li ser te tap på 163 mill. kro ner. 
Ta pe ne stam mer fra ver di end rin ger for 
inn låns por te føl jen som må les til vir ke lig 
ver di. Ta pe ne opp vei es del vis av urea li-
ser te ge vins ter for fast ren te lån. Ban kens 
fi nan si el le in stru men ter hol des nor malt 
til for fall og de urea li ser te ver di end rin ge-
nes ef fekt på re sul ta tet re ver se res ved en 
re ver se ring i mar keds be ve gel se ne el ler 
når in stru men tet for fal ler. I 2016 ble det 
re sul tat ført urea li ser te tap på 974 mill. 
kro ner. Drifts kost na de ne hol der seg lave 
og ut gjor de ca. 0,05 pst. av for valt nings ka-
pi ta len. Av kast nin gen på ver di jus tert 
egen ka pi tal ble 12,7 pst. i 2017 mot 6,3 
pst. året før.

Administrerende direktør:  
Kristine Falkgård

Styre: Else Bugge Fougner (leder),  
Martin Skancke (nestleder), Martha  
Takvam, Nanna Egidius, Brit Kristin 
Sæbø Rugland, Rune Midtgaard,  
Petter Steen jr., May-Iren Walstad 
Wassås*, Jarle Byre* (* valgt av  
de ansatte)

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.kommunalbanken.no

©
 Kom

m
unalbanken AS

Kommunalbanken AS

http://www.kommunalbanken.no


70

Man te na AS var tid li ge re verk sted en het i 
NSB, men ble i 2002 skilt ut som et eget 
dat ter sel skap. Sel ska pet ble ut fi sjo nert 
fra NSB AS og lagt un der Sam ferd sels de-
par te men tet i ap ril 2017. Man te na er den 
stør ste le ve ran dø ren av ved li ke holds tje-
nes ter til tog ope ra tø rer i Norge. Ho ved ak-
ti vi te ten er ved li ke hold av lo ko mo ti ver, 
vog ner og mo tor vog ner. I til legg har Man-
te na eget verk sted for ved li ke hold av 
kom po nen ter og de ler samt lo gi stikk-
funk sjon. Sel ska pet ut fø rer også ved li ke-
hold og re pa ra sjo ner av skin ne gå en de 
ar beids ma ski ner i Norge. Man te na-kon-
ser net har fått be ty de li ge ved li ke holds-
opp ga ver i Sve ri ge gjen nom dat ter sel ska-
pet Man te na Sve ri ge AB. Man te na har 
som vi sjon å være best på ved li ke hold av 
skin ne gå en de kjø re tøy i Eu ro pa. Sel ska-
pet har der for lagt en stra te gi som går ut 
på en kraf tig øk ning i om set nin gen, både 
ved or ga nisk vekst og opp kjøp. Man te na 
har ho ved kon tor i Oslo, mens virk som he-
ten er lo ka li sert fle re ste der i lan det, her-
un der i Trondheim, Bergen, Stavanger, 
Ski en, Dram men og Oslo (Lo da len og  
Gro rud). I Sve ri ge er Man te na lo ka li sert i 
Hel sing borg, Väs ter ås og Stock holm. 

Må let med sta ten ei er skap i Man te na 
er for ret nings mes sig. Sel ska pet skal dri-
ves på for ret nings mes sig grunn lag og 
med sik te på å le ve re kon kur ran se mes sig 
av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
Frem til 2017 har man ge av Mantenas 
funk sjo ner blitt kjøpt av NSB. Man te na har 
de sis te åre ne job bet med å inn gå nye av-
ta ler og å opp ret te funk sjo ner i egen regi 

på fle re ad mi nist ra ti ve om rå der. 2017 har 
så le des vært et år pre get av kon ti nu er lig 
ar beid med å til pas se or ga ni sa sjo nen til 
da gens og frem ti dens kun der samt for be-
re del ser til frem ti dig kon kur ran se.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Man te na har en be visst hold ning til sel-
ska pets sam funns an svar og tar hen syn til 
det te i sine sty ren de do ku men ter, mål og 
pla ner. I 2017 har ar bei det med sam-
funns an svar i før s te rek ke hatt fo kus på 
etab le ring av egne sty ren de do ku men ter 
og ret nings lin jer et ter ut skil lel sen fra 
NSB-kon ser net. Man te na har be ty de lig 
opp merk som het rundt hvor dan virk som-
he ten på vir ker det ytre mil jø. For Man te-
na er mil jø be visst het og ener gi spa ring i 
alle ledd et sen tralt mål. Gjen nom kart leg-
ging av sel ska pets mil jø as pek ter, dan nes 
grunn laget for et kon ti nu er lig mil jø ar beid. 
Det er gjen nom ført en rek ke til tak in nen-
for ener gi øko no mi se ring, re duk sjon i kje-
mi ka lie bruk og ikke minst mil jø opp læ ring 
hos de an sat te. 

Øko no misk ut vik ling
Kon ser net fikk et po si tivt re sul tat på 63 
mill. kro ner et ter skatt i 2017 (før eks tra-
or di næ re pos ter). I 2017 var kon ser nets 
drifts re sul tat 89 mill. kro ner og om set nin-
gen 1 524 mill. kro ner. Kon ser net har hatt 
en po si tiv ut vik ling sam men lig net med 
2016, da det gikk med un der skudd. Det te 
skyl des ho ved sa ke lig at den svenske virk-
som he ten går bed re og at den nors ke 
virk som he ten har opp nådd et godt drifts-
re sul tat som føl ge av om fat ten de ef fek ti-
vi se rings til tak.

Administrerende direktør: 
Tomm Bråten

Styre: Kari Broberg (leder), Ronny 
Solberg (nestleder), Øyvind Hasaas, 
Marianne Kartum, Kjell Helmer  
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Kvitland*, Petter Trønnes*  
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017
Driftsinntekter 1 524
Driftskostnader 1 435
Brutto driftsresultat (EBITDA) 89
Driftsresultat (EBIT) 89
Netto finansposter 0
Resultat før skatt og minoritet 89
Skattekostnad 25
Minoritetsinteresser 0 
Andre inntekter og kostnader i perioden -90
Resultat etter skatt og minoritet -26
 
Balanse 2017
Anleggsmidler 355
Omløpsmidler 723
Sum eiendeler 1 078
 
Egenkapital 176
Minoritetsinteresser 0
Sum egenkapital 176
Avsetning til forpliktelser 902
Rentebærende gjeld 0 
Rentefri gjeld 0 
Sum gjeld og forpliktelser 902
Sum egenkapital og gjeld 1 078
 
Kontantstrøm 2017
Operasjonelle aktiviteter 20
Investeringsaktiviteter -211
Finansieringsaktiviteter 191
Endring betalingsmidler -1
 
Nøkkeltall 2017
Sysselsatt kapital 176
Brutto driftsmargin (EBITDA) 6 %
Driftsmargin (EBIT) 6 %
Egenkapitalandel 16 %
Egenkapitalrentabilitet i.a.
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år i.a.
Rentabilitet sysselsatt kapital i.a.
 
Utbytte 2017
Utbytte for regnskapsåret 0
Utbytteandel 0 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år i.a.
Utbytte til staten 0
 
Annen informasjon 2017
Antall ansatte 1 050
Andel ansatte i Norge 84 %
Statens eierandel årsslutt 100 %
Andel kvinner i styret totalt 29 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 %
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 20161

Driftsinntekter 14 990 15 559
Driftskostnader 14 413 14 542
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 233 2 513
Driftsresultat (EBIT) 578 1 017
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 195 172
Urealiserte verdiendringer investerings- 
eiendom og ved reklassifisering 0 551
Netto finansposter -1 -237
Resultat før skatt og minoritet 772 1 503
Skattekostnad 138 236
Minoritetsinteresser 4 6
Resultat etter skatt og minoritet 630 1 261
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 3 528 20 893
Omløpsmidler 7 907 8 073
Sum eiendeler 11 434 28 966
  
Egenkapital 5 001 9 935
Minoritetsinteresser -16 -1
Sum egenkapital 4 985 9 934
Avsetning til forpliktelser 2 561 917
Rentebærende gjeld 893 10 936
Rentefri gjeld 2 995 7 179
Sum gjeld og forpliktelser 6 449 19 032
Sum egenkapital og gjeld 11 434 28 966
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 572 2 698
Investeringsaktiviteter -708 -1 016
Finansieringsaktiviteter -2 086 -1 958
Valutaeffekter 18 -12
Endring betalingsmidler -2 204 -288
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 5 878 20 870
Brutto driftsmargin (EBITDA) 8 % 16 %
Driftsmargin (EBIT) 4 % 7 %
Egenkapitalandel 44 % 34 %
Egenkapitalrentabilitet 8 % 13 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 16 % 17 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 7 % 7 %
  
Antall reiser med tog i Norge (mill.) 66,6 67,6
Punktlighet persontog  
(i rute ved endestasjon) 88,4 % 88,3 %
Godstransportarbeid i Norge  
(mill. tonnkm) 2 040 1 913
Godstransportarbeid i Norge (1 000 TEU) 355 368
  
Offentlige kjøp 2017 2016
Inntekt fra staten 3 338 3 159
  
Utbytte 2017 2016 
Utbytte for regnskapsåret 315 0
Utbytteandel 50 % 0 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 32 % 31 %
Utbytte til staten 315 0
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 10 858 12 578
Andel ansatte i Norge 85 % 88 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

NSB AS ble etab lert som eget sel skap i 
1996 og har si den 2002 vært or ga ni sert 
som stats ak sje sel skap. Sel ska pet er et av 
Nor ges stør ste trans port kon sern og har 
også be ty de lig virk som het i Sve ri ge. NSB-
kon ser net har i 2017 be stått av virk som-
hets om rå de ne per son tog (NSB AS, NSB 
Gjø vik ba nen AS og Svenska Tåg kom pa ni-
et AB), gods (Car go Net-kon ser net), buss 
(Nett buss-kon ser net), og rei se liv. NSB-
kon ser nets vi sjon er å ska pe «Den bes te 
rei sen» og for Car go Net «Den bes te trans-
por ten». NSB-kon ser nets for ret nings idé 
er å til by kun der og opp drags gi ve re ar-
beids rei ser, fri tids rei ser og rei se opp le vel-
ser i Nor den. CargoNets for ret nings idé er 
å til by be drif ter trans port av gods på jern-
ba ne samt tje nes ter som står i for bin del-
se med det te. Kon ser net har som ho ved-
mål å være nor disk mar keds le der i 2025. 
Sel ska pets ho ved kon tor lig ger i Oslo. 

Må let med sta tens ei er skap i NSB er å 
bi dra til ef fek tiv, til gjen ge lig, sik ker og mil-
jø venn lig trans port av per so ner og gods 
på jern ba ne i Norge. Sel ska pet skal dri ves 
på for ret nings mes sig grunn lag og med 
sik te på å le ve re kon kur ran se mes sig av-
kast ning. 

Vik ti ge hen del ser
Togvedlikeholdselskapet Man te na AS, salg- 
og bil let te rings løs nin ge ne i Entur AS, tog-
ma te ri el let i Nors ke tog AS og ei en doms sel-
ska pet ROM Eiendom ble 24. ap ril 2017 fi-
sjo nert ut av NSB. 

NSB gjen nom fø rer et stør re end rings-
pro gram for å for be re de virk som he ten på 
kon kur ran se om å drive per son tra fik ken 
på jern ba nen i Norge. Mar ke det inn de les 
i 6–8 tra fikk pak ker, som hver dek ker uli ke 
geo gra fis ke om rå der. Kon kur ran sen om 
hhv. «Tra fikk pak ke sør» og «Tra fikk pak ke 
nord» ble kunn gjort av Jern ba ne di rek to-
ra tet i 2017/2018.

Det ble i slut ten av de sem ber 2017 be-
slut tet over gang til ny pen sjons ord ning for 
NSB AS og NSB Gjø vik ba nen AS. For an sat-

te i dis se sel ska pe ne vil da gens pen sjons-
ord ning i Sta tens pen sjons kas se (SPK) luk-
kes for de over 55 år ved ut gan gen av 2018. 
Alle yng re med ar bei de re på luk ke tids punk-
tet får en opp satt ret tig het i SPK og fra 2019 
en ny inn skudds pen sjons ord ning.

Bæ re kraft og sam funns an svar
NSB-kon ser net har egne ret nings lin jer for 
ut øv el se av sam funns an svar. NSBs stør ste 
bi drag til sam fun net er til ret te leg ging for 
at sam fun nets trans port ut ford rin ger fore-
går på en ef fek tiv, til gjen ge lig, sik ker og 
mil jø venn lig måte. Kon ser net har i 2017 
ar bei det med å kon kre ti se re en ny bære-
kraftstrategi – den grøn ne rei sen – med 
mål om at kon ser net skal være bed re enn 
kon kur ren te ne til å ta bærekraftansvar. 
Vik ti ge til tak er å re du se re kon ser nets ut-
slipp av kli ma gas ser, og bruk av kva li tets-
stan dar der og ser ti fi se ring som grunn lag 
for mil jø ar bei det. Sam funns regn ska pet er 
en in te grert del av kon ser nets års rap port 
og in ne hol der bl.a. om ta le av stra te gi er, 
pla ner og sta tus for ar beids mil jø/sy ke fra-
vær, sik ker het, li ke stil ling/dis kri mi ne ring, 
ytre mil jø og be kjem pel se av kor rup sjon. 
NSB-kon ser net rap por te rer om sta tus for 
hånd te ring av sam funns an svar iht. regn-
skaps lo ven og GRI4 Core.

Øko no misk ut vik ling
Kon ser nets re sul tat et ter skatt ble 634 
mill. kro ner mot 1 267 mill. kro ner i 2016. 
For å gi et re pre sen ta tivt bil de av ut vik lin-
gen bør re sul ta te ne i 2017 sam men lig nes 
med vi de re ført virk som het fra 2016 jus-
tert for for tje nes te ele men tet i le ve ran ser 
fra den ikke-vi de re før te virk som he ten. 
Ved en slik jus te ring, er kon ser nets års re-
sul tat for bed ret med 79 mill. kro ner sam-
men lig net med i fjor. For bed rin gen skyl-
des i ho ved sak økt re sul tat an del i fel les-
kon trol ler te og til knyt te de sel ska per. Kon-
ser nets om set ning var på 14 990 mill. 
kro ner og av kast ning på bok ført egen- 
ka pi tal et ter fi sjo nen var på 13,2 pst.

Konsernsjef: Geir Isaksen
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Statkraft AS

Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 24 678 24 772
Driftskostnader 23 977 24 607
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 443 1 170
Driftsresultat (EBIT) 701 163
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet -9 15
Netto finansposter -71 52
Resultat før skatt og minoritet 621 230
Skattekostnad 233 191
Minoritetsinteresser 6 4
Resultat etter skatt og minoritet 382 36
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 8 850 9 063
Omløpsmidler 8 112 6 236
Sum eiendeler 16 962 15 299
  
Egenkapital 6 353 5 898
Minoritetsinteresser 22 14
Sum egenkapital 6 375 5 912
Avsetning for forpliktelser 1 505 1 588
Rentebærende gjeld 3 761 2 393
Rentefri gjeld 5 321 5 406
Sum gjeld og forpliktelser 10 587 9 387
Sum egenkapital og gjeld 16 962 15 299
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 592 945
Investeringsaktiviteter 88 -1 210
Finansieringsaktiviteter 1 382 -633
Endring betalingsmidler 2 062 -898
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 10 136 8 305
Brutto driftsmargin (EBITDA) 6 % 5 %
Driftsmargin (EBIT) 3 % 1 %
Egenkapitalandel 38 % 39 %
Egenkapitalrentabilitet 6 % 1 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 4 % 5 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 10 % 6 %
  
Ekspedisjonssteder 1 371 1 480
Leveringskvalitet A-post  
(fremme over natten) 85 % 86 %
Postens omdømme (maks poeng: 100) 60 68
Volumutvikling A- og B-post -10 % -11 %
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 194 19
Utbytteandel 51 % 53 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 59 % 62 %
Utbytte til staten 194 19
  
Offentlige kjøp 2017 2016
Kjøp av post- og banktjenester 357 403
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 17674 18 327
Andel ansatte i Norge 79 % 79 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 45 % 40 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Pos ten Norge AS er et nor disk post- og 
logistikkonsern som ut vik ler og le ve rer 
hel het li ge løs nin ger in nen post, kom mu-
ni ka sjon og lo gi stikk. Kon ser net mø ter 
mar ke det med to mer ke va rer, Pos ten og 
Bring. Pos ten Nor ges ho ved kon tor er i 
Oslo. Kon ser net be står av ca 16 000 års-
verk og er or ga ni sert med fire di vi sjo ner 
og fire kon sern sta ber. Kon sern le del sen 
be står av kon sern sje fen og åtte kon sern-
di rek tø rer, hvor av 56 pst. er kvin ner.

Kon ser net har i 2017 ut ar bei det ny 
stra te gi for de nes te åre ne. Fø rin ge ne for 
det te ar bei det har vært «kun de ori en tert, 
for enk let og lønn somt». Det te er kon kre-
ti sert i ny kon sern struk tur, ny stra te gisk 
platt form med vi sjon, for mål og ho ved-
mål samt i for ret nings stra te gi ene. Vi sjo-
nen er «Vi gjør hver da gen enk le re og ver-
den mind re» og for må let er å for enk le og 
verdiøke han del og kom mu ni ka sjon for 
men nes ker og virk som he ter i Nor den.  

An sva ret for å for val te sta tens ei er skap 
i Pos ten Norge ble fra 2017 over ført fra 
Sam ferd sels de par te men tet til Næ rings- og 
fis ke ri de par te men tet. Sta tens mål med ei-
er ska pet i Pos ten Norge er for ret nings-
mes sig. Eierskapet begrunnes også med 
behovet for å sikre at det finnes en lands-
dekkende leverandør av posttjenester.

Vik ti ge hen del ser
Pos ten Norge kan vise til re sul tat for bed-
ring i 2017. I lø pet av året har kon ser net 
ut vik let en ny stra te gi, jus tert por te føl jen 
og gjen nom ført sto re om stil lin ger i post-
virk som he ten. I 2017 åp net Kron prins 
Haakon Pos ten og Brings Lo gi stikk sen ter 
Oslo. Lo gi stikk sen te ret er sel ve hjer tet i 
Pos ten Nor ges lands dek ken de nett verk 
med mo der ne ter mi na ler.  

Ved inn gan gen til 2018 gjen nom før te 
kon ser net en av de stør ste om leg gin ge ne 
i Pos tens his to rie ved å gå fra A- og B-post 
til én ad res sert brev strøm. Brev vo lu me ne 
vil fort satt falle frem over, og nes te nød-
ven di ge om stil ling vil være fær re om- 
de lings da ger. I ja nu ar 2018 frem la Sam-
ferd sels de par te men tet et hø rings for slag 

om end rin ger i post lo ven som åp ner for 
det te.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Pos ten Norge ar bei der for lang sik tig ver-
di skap ning gjen nom å sik re bæ re kraf tig 
og an svar lig for valt ning av sel ska pets vik-
tig ste res sur ser. Kon ser net har valgt tre 
inn sats om rå der: HMS, mil jø/kli ma og in-
te gre ring/mang fold. Bærekraftrapporten 
for 2017 vi ser hvil ke ver di er Pos ten Norge 
har skapt de sis te åre ne og hvil ke fot av-
trykk sel ska pet har satt i sam fun net.

Øko no misk ut vik ling
Pos ten Nor ges drifts inn tek ter i 2017 var 
24 678 mill. kro ner, som er 94 mill. kro ner 
la ve re enn i 2016. Re sul tat før skatt ble 621 
mill. kro ner i 2017, en for bed ring på 391 
mill. kro ner fra året før.  Drifts re sul ta tet i 
2017 ble 692 mill. kro ner, som er 514 mill. 
bed re enn i 2016. Det ble bok ført ned skriv-
nin ger på 59 mill. kro ner og and re inn tek-
ter på 57 mill. kro ner i 2017. Jus tert re sul tat 
(EBITE) i 2017 ble 703 mill. kro ner, som er 
58 mill. kro ner bed re enn året før.

Lo gi stikk virk som he ten uten for Norge 
had de i 2017 re sul tat frem gang som føl ge 
av sterk og lønn som vekst in nen for pak ker 
og hjem le ve ring, økt et ter spør sel et ter  
in ter na sjo nal trans port og av vik ling av 
ulønn som gods virk som het i Sve ri ge. Det te 
bi dro po si tivt til at jus tert drifts re sul tat 
(EBITE) for seg ment Lo gi stikk i 2017 ble 
129 mill. kro ner, en for bed ring på 80 mill. 
kro ner i for hold til 2016. Lo gi stikk virk som-
he ten i Norge had de re sul tat ned gang i 
2017. Det te skyld tes del vis svak vo lum-
vekst og pris press for pak ker samt mar gin-
ut ford rin ger in nen in ter na sjo na le trans-
por ter. Off shore virk som he ten var fort satt 
pre get av sva ke kon junk tu rer, men tok seg 
noe opp på slut ten av året. Eks press og la-
ger virk som he ten opp nåd de gode mar gi-
ner. Seg ment Post had de i 2017 et jus tert 
drifts re sul tat (EBITE) på 843 mill. kro ner, 
en for bed ring på 43 mill. kro ner sam men-
lig net med 2016 til tross for be ty de lig vo-
lum fall in nen ad res ser te brev.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Netto driftsinntekter 30 567 20 146
Driftskostnader 13 380 17 144
Brutto driftsresultat (EBITDA) 21 702 10 842
Driftsresultat (EBIT) 17 187 3 002
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet -62 503
Netto finansposter -1 331 2 120
Resultat før skatt og minoritet 15 794 5 625
Skattekostnad 3 962 5 433
Minoritetsinteresser -94 -62
Resultat etter skatt og minoritet 11 926 254
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 126 553 136 605
Omløpsmidler 39 939 27 396
Sum eiendeler 166 493 164 001
  
Egenkapital 85 307 73 069
Minoritetsinteresser 3 591 7 747
Sum egenkapital 88 898 80 816
Avsetning til forpliktelser 15 944 19 332
Derivater 1 101 1 805
Rentebærende gjeld 39 821 39 989
Rentefri gjeld 20 727 22 059
Sum gjeld og forpliktelser 77 594 83 185
Sum egenkapital og gjeld 166 493 164 001
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 8 419 8 353
Investeringsaktiviteter 4 309 -6 817
Finansieringsaktiviteter -5 822 -3 205
Valutaeffekter -36 -85
Endring betalingsmidler 6 870 -1 754
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 128 720 120 805
Brutto driftsmargin (EBITDA) 71 % 54 %
Driftsmargin (EBIT) 56 % 15 %
Egenkapitalandel 53 % 49 %
Egenkapitalrentabilitet 15 % 0 %
Gjennomsnittlig  
EK-rentabilitet siste 5 år 4 % 2 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 14 % 3 %
  
Verdier og utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 6 040 2 400
Utbytteandel 51 % 945 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 104 % 177 %
Utbytte til staten 6 040 2 400
Garantibeløp 400 400
Garantiprovisjon til staten 2 2
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 3 593 3 804
Andel ansatte i Norge 62 % 60 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 44 % 44 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Stat kraft SF er mor sel ska pet i Stat kraft-
kon ser net. Stat kraft er et le den de in ter-
na sjo nalt sel skap in nen vann kraft, Euro-
pas stør ste le ve ran dør av for ny bar ener gi 
og en stor ak tør in nen ener gi han del i 
både Eu ro pa og ut valg te mar ke der i Asia 
og Sør-Ame ri ka. 

Kon ser nets kraft verk har en in stal lert 
ef fekt på 19 080 MW (Statkrafts ei er an del), 
der 82 pst. er vann kraft, 12,5 pst. er gass-
kraft, 5,2 pst. er vind kraft og 0,2 pst. er bio-
kraft. Tyng de punk tet lig ger i Norge, med 
68 pst. av ka pa si te ten, mens Sve ri ge ut gjør 
9,5 pst., det øv ri ge Eu ro pa 16 pst., Sør-
Ame ri ka 4,8 pst. og In dia/Ne pal 0,9 pst. 
Statkrafts fjern var me an legg har en in stal-
lert ef fekt på 789 MW, for delt på rundt 80 
pst. i Norge og 20 pst. i Sve ri ge. Stat kraft er 
i dag Europas le den de le ve ran dør av tje-
nes ter for mar keds ad gang for mind re pro-
du sen ter av for ny bar ener gi, med en sam-
let por te føl je på over 10 000 MW. 

Statkrafts stra te gis ke am bi sjon er å styr-
ke po si sjo nen som en le den de in ter na sjo-
nal le ve ran dør av ren ener gi, med fo kus  
på Norge, Sve ri ge og ut valg te mar ke der i 
Sør-Ame ri ka og Asia. Sel ska pet har seks 
stra te gis ke fo kus om rå der: eu ro pe isk flek si-
bel kraft pro duk sjon, mar keds ope ra sjo ner, 
in ter na sjo nal kraft pro duk sjon, vind kraft, 
fjern-var me og for ret nings ut vik ling i Norge. 

Må let med sta tens ei er skap i Stat kraft 
er å bi dra til lønn som og an svar lig for valt-
ning av nors ke na tur res sur ser og til ut vik-
ling av norsk kom pe tan se in nen for for ny-
bar ener gi, som også kan be nyt tes til å 
gjen nom fø re lønn som me kraft pro sjek ter 
in ter na sjo nalt. Sel ska pet skal dri ves på for-
ret nings mes sig grunn lag og med sik te på å 
le ve re en kon kur ran se mes sig av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
Vå ren 2017 ved tok Stor tin get en ny lang-
sik tig ut byt te for vent ning for Stat kraft. 
Den ne in ne bæ rer at Stat kraft skal be ta le 
et ut byt te på 85 pst. av rea li sert re sul tat 
fra norsk vann kraft virk som het og 25 pst. 
av rea li sert re sul tat fra an nen virk som het. 
Den nye ut byt te for vent nin gen bi drar til at 
av kast nin gen fra nors ke vann kraft res sur-
ser kom mer fel les ska pet til gode sam ti dig 
som den gir sel ska pet mu lig he ter for vi-
de re vekst i den øv ri ge virk som he ten.

Stat kraft og Nor fund byt tet ak sjer i sine 
fel les ei de virk som he ter, ved at Stat kraft 
kjøp te Norfunds ak sjer i Stat kraft IH In-
vest og solg te sin 50 pst. ei er an del i SN 
Power til Nor fund. Med det te er Stat kraft 
nå ene ei er i virk som he ten i Sør-Ame ri ka, 
In dia og Ne pal, men har truk ket seg ut av 
Pa na ma, Zam bia, Laos, Thai land og Fi lip-
pi ne ne. Stat kraft solg te seg ut av hav vind, 
i sam svar med sel ska pets stra te gi. Den 
sis te trans ak sjo nen ble gjen nom ført i før-
s te kvar tal 2018. Vann kraft ver ket Rin ge-

da len i Norge, med in stal lert ka pa si tet på 
23 MW, ble åp net, og Stat kraft har et om-
fat ten de opp gra de rings- og ved li ke holds-
pro gram for norsk vann kraft.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Stat kraft ba se rer seg på glo balt aner kjen-
te ini tia ti ver og stan dar der, og opp føl ging 
av sam funns an svar er en in te grert del av 
Statkrafts sty rings sy stem. 

Statkrafts for bed rings pro gram for hel-
se, mil jø og sik ker het, «Powered by care», 
ble vi de re ført i 2017. Styr king av Statkrafts 
be red skap for nød si tua sjo ner har vært en 
pri ori tert ak ti vi tet i 2017. Sel ska pets an-
legg og ut byg gings pro sjek ter på vir ker 
både na tur mil jø og be folk ning i nær om rå-
det, og sel ska pet leg ger vekt på å føl ge 
god in ter na sjo nal prak sis og stan dar der, 
ba sert på IFCs Per for man ce Stan dards on 
En vi ron men tal and So cial Sustainability.

Kon ser net ar bei der ak tivt med fore-
byg gen de ar beid in nen for for ret nings-
etikk og an ti kor rup sjon. Stat kraft har 
etab lert en ny Cor po ra te Com pli ance-en-
het. Et av de nye ini tia ti ve ne un der im ple-
men te ring er et opp læ rings pro gram, som 
vil in klu de re et nytt e-læ ring kurs med in-
ter ak ti ve mo du ler og nye lett fat te li ge vei-
le de re.

Øko no misk ut vik ling
Re sul ta tet før skatt ble 15,8 mrd. kro ner, 
mens re sul ta tet et ter skatt og mi no ri tet 
ble 11,9 mrd. kro ner. Det te er det høy es te 
re sul ta tet si den 2008. Stat kraft pro du ser-
te i 2017 63 TWh elek tri si tet og 1,1 TWh 
fjern var me, en svak ned gang fra re kord å-
ret 2016. Høy ere kraft pri ser i Nor den og 
økt bi drag fra mar keds ak ti vi te ter før te li-
ke vel til be ty de lig øk ning i un der lig gen de 
drifts re sul tat. Den nor dis ke sy stem pri sen 
var 9 pst. høy ere enn i 2016. Alle seg men-
ter bi dro po si tivt til un der lig gen de EBITDA 
i 2017, som til sam men ut gjor de 14,5 mrd. 
kro ner. Tid li ge re ned skriv nin ger på til 
sam men 1,3 mrd. kro ner, bl.a. på grunn 
av bed re de ut sik ter for fram ti dig lønn-
som het for gass kraft i Tysk land, ble re ver-
sert. På den and re side før te end rin ger i 
sel ska pets syn på lang sik ti ge kraft pri ser 
til nedskrivinger på til sam men 2,4 mrd. 
kro ner. Sal get av po si sjo ne ne in nen hav-
ba sert vind kraft med før te en regn skaps-
mes sig ge vinst på 2,6 mrd. kro ner.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 102,5 121
Driftskostnader 93,0 112
Brutto driftsresultat (EBITDA) 9,5 25,0
Driftsresultat (EBIT) -6,1 8,8
Netto finansposter 0,1 0,2
Resultat før skatt og minoritet -6,2 9,0
Skattekostnad -2,0 3,2
Resultat etter skatt og minoritet -4,3 5,8
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 106,2 109
Omløpsmidler 38,5 48,7
Sum eiendeler 144,7 157
  
Sum egenkapital 87,6 91,9
Avsetning til forpliktelser 0,1 3,1
Rentebærende gjeld 32,1 34,4
Rentefri gjeld 25,0 28,0
Sum gjeld og forpliktelser 57,2 65,4
Sum egenkapital og gjeld 144,7 157
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 5,9 32,6
Investeringsaktiviteter -13,6 -7,0
Finansieringsaktiviteter 2,6 2,6
Endring betalingsmidler -5,1 28,2
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 119,7 126
Brutto driftsmargin (EBITDA) 9 % 21 %
Driftsmargin (EBIT) -6 % 7 %
Egenkapitalandel 61 % 58 %
Egenkapitalrentabilitet -5 % 6 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 8 % 10 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -4 % 8 %
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2017 2016
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 36 35,6
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 84 80
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 90 % 90 %
Andel kvinner i styret totalt 56 % 33 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 57 % 40 %

And øya Space Center AS le ve rer ope ra-
sjo nel le tje nes ter og pro duk ter re la tert til
rom- og at mo sfæ re forsk ning, mil jø over-
våk ning og tek no lo gi tes ting og -ve ri fi se-
ring. Sel ska pet skal vi de re bi dra til kunn-
skaps opp byg ging og in ter es se for dis se 
om rå de ne. 

Sel ska pet ble etab lert i 1997 ved ut skil-
ling fra for valt nings or ga net Norsk Rom-
senter. Sel ska pet har bak grunn i virk som-
het star tet opp i 1962 i regi av For sva rets 
forsk nings in sti tutt og Nor ges tek nisk-
naturvitenskaplige forsk nings råd, opp rin-
ne lig for å iva re ta be hov knyt tet til mi li tær 
og si vil ra dio kom mu ni ka sjon. 

Kon ser net har ho ved kon tor i And øy 
kom mu ne, og be står av, for uten mor sel-
ska pet And øya Space Center AS, dat ter-
sel ska pe ne And øya Test Center AS og NA-
ROM (Na sjo nalt sen ter for rom re la tert 
opp læ ring). Ob ser va to ri et ALO MAR er 
også en del av sel ska pets tje nes te spek ter. 
Kon ser net eies av sta ten ved Næ rings- og 
fis ke ri de par te men tet (90 pst.) og Kongs-
berg De fen ce & Aer o space AS (10 pst.). 

Kon ser net le ve rer tje nes ter til na sjo na-
le og in ter na sjo na le forsk nings mil jø er 
(opp sky ting av son de ra ket ter og slipp av 
forsk nings bal lon ger) og til tek no lo gi ut vik-
lings mil jø er (test av ra kett mo to rer). And-
øya Space Center har også øken de ak ti vi-
tet knyt tet til ut vik ling, tes ting og bruk av 
ube man ne de fly (UAV/RPAS) og dri ver 
stu dent ret tet ar beid gjen nom dat ter sel-
ska pet NAROM. Rundt 45 pst. av sel ska-
pets to ta le inn tek ter er fra nors ke og 
uten lands ke myn dig he ter gjen nom den 
mul ti la te ra le av ta len Esrange And øya 
Spe ci al Pro ject (EASP) mel lom Sve ri ge, 
Norge, Tysk land, Frank ri ke og Sveits. Som 
føl ge av EASP-av ta len har kon ser net et 
ved tekts fes tet for bud mot å be ta le ut byt-
te. I til legg til be vilg nin ge ne fra EASP-av ta-
len har sel ska pet egne inn tek ter fra salg 
av tje nes ter, bl.a. til Forsvaret og NASA. 

Må let med sta tens ei er skap i And øya 
Space Center er å styr ke norsk forsk ning 
og høy tek no lo gisk næ rings liv gjen nom 

drift og vi de re ut vik ling av in fra struk tur for 
teknologiuttesting og naturvitenskaplig 
forsk ning. Sel ska pet skal ha ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
And øya Space Center og Uni ver si te tet i 
Oslo har, sam men med NASA, JAXA og 
SIOS, etab lert det in ter na sjo na le pro sjek-
tet Grand Challenge Ini tia ti ve – CUSP – 
som skal sky te opp tolv forsk nings ra ket-
ter i lø pet av 2018 og 2019 fra And øya og 
Svalbard. Dat ter sel ska pet And øya Test 
Center er i det and re året i en fem års av ta-
le med Forsvaret, en av ta le som bi drar til 
å styr ke for ut sig bar he ten for kon ser nets 
øko no mis ke si tua sjon. 

I 2016 ble And øya fly sta sjon ved tatt 
ned lagt. Fly sta sjo nen er en vik tig sam ar-
beids part ner for de ler av kon ser net, og 
kon se kven se ne av ned leg gel sen er fort-
satt un der vur de ring. Kon ser net har også 
i 2017 hatt opp merk som het på vur de ring 
av mu lig he te ne for å ut vik le ka pa si tet for 
opp sky ting av små sa tel lit ter fra And øya.

Bæ re kraft og sam funns an svar
And øya Space Center sam ar bei der med 
Nam mo AS om å ut vik le en mer mil jø-
venn lig ra kett mo tor, som skal tes tes i 
2018. Kon ser net sø ker å ha god dia log 
med lo ka le myn dig he ter, inn byg ge re og 
næ rings liv om hvor dan ak ti vi te te ne på vir-
ker nær mil jø et. And øya Space Center 
støt ter lo ka le lag og or ga ni sa sjo ner som 
dri ver ak ti vi te ter for barn og unge.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
And øya Space Center AS stil ler til rå dig het 
fa si li te ter og støt te tje nes ter for rom- og 
at mo sfæ re forsk ning for nors ke og in ter-
na sjo na le forsk nings mil jø er. Vi de re gjen-
nom fø rer kon ser net test ak ti vi te ter for 
norsk in du stri samt tes ter og øv el ser for 
mi li tæ re opp drags gi ve re i Norge og and re 
NATO-land. Kon ser net har også ak ti vi te-
ter ret tet mot un der vis ning og in for ma-
sjons spred ning, gjen nom dat ter sel ska pet 
NAROM.  
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 11 526 10 788
Driftskostnader 10 289 9 030
Brutto driftsresultat (EBITDA) 3 126 3 521
Driftsresultat (EBIT) 1 237 1 758
Netto finansposter -598 -384
Resultat før skatt 640 1 374
Skattekostnad 141 346
Resultat etter skatt 499 1 029
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 40 436 38 581
Omløpsmidler 3 500 2 456
Sum eiendeler 43 936 41 037
  
Sum egenkapital 14 054 14 937
Avsetning til forpliktelser 4 215 2 756
Rentebærende gjeld 22 837 18 607
Rentefri gjeld 2 830 4 738
Sum gjeld og forpliktelser 29 882 26 101
Sum egenkapital og gjeld 43 936 41 037
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 3 653 3 100
Investeringsaktiviteter -3 378 -4 561
Finansieringsaktiviteter 848 743
Endring betalingsmidler 1 123 -718
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 36 891 33 544
Brutto driftsmargin (EBITDA) 27 % 33 %
Driftsmargin (EBIT) 11 % 16 %
Egenkapitalandel 32 % 36 %
Egenkapitalrentabilitet 3 % 7 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 10 % 11 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 4 % 5 %
  
Regularitet (prosentandel av plan- 
lagte avganger som blir gjennomført) 98 % 99 %

Punktlighet (prosentandel av  
gjennomførte avganger som skjer  
innen maks 15 min forsinkelse) 85 % 87 %
Trafikkutvikling (antall 
passasjerer totalt i 1 000) 52 885 50 803
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 249,7 550
Utbytteandel 50 % 53 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 36 % 37 %
Utbytte til staten 249,7 550
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 3 098 3 074
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt  38 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 50 %

Avi nor AS ble etab lert i 2003 ved om dan-
ning av for valt nings be drif ten Luft farts ver-
ket til stat lig ak sje sel skap. Sel ska pet skal 
eie, drive og ut vik le et lands om fat ten de 
nett av luft hav ner for si vil luft fart og en 
sam let fly sik rings tje nes te for både si vil og 
mi li tær luft fart. Sel ska pets ho ved kon tor 
lig ger i Oslo.

Den fly ope ra ti ve virk som he ten om fat-
ter 45 luft hav ner i Norge samt kon troll-
tårn, kon troll sen tra ler og an nen tek nisk 
in fra struk tur for sik ker fly na vi ga sjon. Sel-
ska pet ut fø rer også en del samfunnspå-
lagte opp ga ver. Virk som he ten skal dri ves 
på en sik ker, ef fek tiv og mil jø venn lig 
måte, og sik re god til gjen ge lig het for alle 
grup per rei sen de. Ut over den fly ope ra ti-
ve virk som he ten har Avi nor kom mer si el le 
inn tek ter fra av gifts fritt salg, par ke ring, 
fly plass ho tel ler, ser ve ring og and re ser vi-
ce til bud i til knyt ning til luft hav ne ne. 

Avi nor skal i størst mu lig grad være 
selv fi nan si ert gjen nom inn tek ter fra kjer-
ne virk som he ten og komersiell ak ti vi tet. 
In ternt i sel ska pet skal det skje en sam fi-
nan sie ring mel lom bedriftøkonomisk 
lønn som me luft hav ner og ulønn som me 
luft hav ner. Fly sik rings tje nes ten er selv fi-
nan si eren de ved at tje nes ten pri ses et ter 
et kostnadsdekningsprinsipp. 

Må let med sta tens ei er skap i Avi nor er 
å eie, drive og ut vik le et lands om fat ten de 
nett av luft hav ner for si vil sek tor og en 
sam let fly sik rings tje nes te for si vil og miili-
tær sek tor. Selskapet skal ha ef fek tiv drift. 

Vik ti ge hen del ser
I 2017 åp net nye ter mi nal bygg på Oslo 
luft havn og Bergen luft havn. Det ble av-
klart at Avi nor skal plan leg ge en even tu ell 
tred je rul le ba ne på Oslo luft havn øst for 
ek si ste ren de rul le ba ner. Avi nor igang sat-
te ar beid med å kon kur ran se ut set te drif-
ten av Hau ge sund luft havn, og fikk i opp-
drag å ar bei de vi de re med å plan leg ge 
flyt ting av Bodø luft havn. 

Samferdselsdepartmentet la vå ren 2017 

frem Meld. St. 30 (2016–2017) om virk-
som he ten til Avi nor AS. I mel din gen gis 
det en orien te ring om sel ska pets ut vik ling 
og pla ner samt en re de gjø rel se for de par-
te men tets vur de rin ger. Et vik tig tema i 
mel din gen var vi de re ar beid med kon kur-
ran se ut set ting av fly sik rings tje nes ter. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Avi nor skal være en driv kraft i ar bei det 
med luft far tens kli ma- og mil jø ut ford rin-
ger, og skal bi dra til å re du se re kli ma gass-
ut slipp fra fly tra fik ken. Sel ska pets mål er 
at egne to ta le kon trol ler ba re kli ma gass ut-
slipp skal hal ve res in nen 2020, sam men-
lig net med 2012. Avi nor har i 2017 ar bei-
det sær skilt med pro sjek ter for å leg ge til 
ret te for elek tris ke fly, ef fek ti vi se ring av 
luft rom met og til ret te leg ging for bruk av 
bæ re kraf tig jet bio driv stoff. 

Sel ska pet skal leg ge til ret te for at så mye 
som mu lig av til brin ger trans por ten skal skje 
med kol lek ti ve trans port mid ler. Avi nor har 
tid li ge re ut vik let et eget anti-kor rup sjons-
pro gram, ned satt vars lings ut valg, slut tet 
seg til FNs Glo bal Com pact, OECDs ret-
nings lin jer for an svar lig næ rings liv og rap-
por te rer på sam funns an svar i hen hold til 
Glo bal Re porting Ini tia ti ve (GRI).

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Avi nor har opp rett holdt sta bil og sik ker 
drift av 45 luft hav ner og fly sik rings tje nes-
ten in nen for en selv fi nan si ert ram me, og 
le ver te i 2017 et over skudd på 499 mill. 
kro ner. Nye ter mi nal bygg på Oslo luft-
havn og Bergen luft havn ble fer dig stilt in-
nen for plan lagt tids- og kost nads ram me. 
Må le ne for kon ser nets mo der ni se rings-
pro gram ble nådd også i 2017. 

Det er igang satt byg ging av et sen ter i 
Bodø for fjern sty ring av tårn ved 15 luft-
hav ner in nen 2020. Avi nor har i 2017 ut-
lyst kon kur ran se for drif ten av Hau ge-
sund luft havn, og plan lagt kon kur ran se-
ut set ting av fly sik rings tje nes ten ved en-
kel te luft hav ner.   

Konsernsjef: Dag Falk-Petersen

Styre: Ola Mørkved Rinnan 
(leder), Ola Henrik Strand 
(nestleder), Linda Bernander 
Silseth, Eli Skrøvset, Herlof  
Nilssen, Olav Aadal*, Heidi Anette 
Sørum*, Bjørn Tore Mikkelsen*  
(* valgt av de ansatte)
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Bane NOR SF ble stif tet i feb ruar 2016. 
Størs te de len av for valt nings or ga net Jern-
ba ne ver ket ble over ført til Bane NOR, 
som var i ope ra tiv drift fra ja nu ar 2017. 
Fore ta ket har som for mål å sør ge for til-
gjen ge lig jern ba ne in fra struk tur og ef fek ti-
ve og bru ker venn li ge tje nes ter, in klu dert 
knu te punkts- og ter mi nal ut vik ling. 

Bane NOR har an sva ret for plan leg-
ging, ut byg ging, for valt ning, drift og ved li-
ke hold av det na sjo na le jern ba ne net tet, 
tra fikk sty ring og for valt ning og ut vik ling 
av jern ba ne ei en dom. Fore ta ket har vi de-
re det ope ra ti ve ko or di ne rings an sva ret 
for sik ker hets ar bei det og ope ra tivt an-
svar for sam ord ning av be red skap og kri-
se hånd te ring. Bane NOR har ho ved kon-
tor i Oslo. 

Må let med sta tens ei er skap i Bane 
NOR er å sik re en kost nads ef fek tiv og 
kun de ret tet in fra struk tur for val ter på 
jern ba ne og ut vik ling av gode knu te punkt. 

Vik ti ge hen del ser
Bane NOR står over for en be ty de lig om-
stil lings pro sess, og har i før s te drifts år ar-
bei det vi de re med ut vik ling av sty rings-, 
rap por te rings- og kon troll sy ste mer som 
skal gi en mer for ret nings mes sig inn ret-
ting av virk som he ten og til freds stil le kra-
ve ne til pro fe sjo nell virk som hets sty ring. 

I 2017 har det vært vik tig å få på plass 
nye av ta ler med Jern ba ne di rek to ra tet om 
ve der lag for in fra struk tur tje nes ter. I til-
legg har mye av det for be re den de ar bei-
det for even tu ell kon kur ran se ut set ting av 
drift og ved li ke hold blitt gjen nom ført. 
Østfoldbanen er iden ti fi sert som mu lig 
prø ve strek ning for den før s te an buds ut-
set tin gen. Bane NOR har vi de re ar bei det 
med ut ar bei del se av kon trakts stra te gi er 
for ut byg gings virk som he ten, opp føl ging 
av fore ta kets for bed rings pro gram, an-
skaf fel ses pro ses sen for ERTMS, sam lo ka-
li se ring av fore ta kets virk som het, or ga ni-
se ring av tra fikk sty rings sen tra le ne og inn-
spill til Jern ba ne di rek to ra tets hand lings-
pro gram.

Bane NOR fikk i 2017 be vil get 500 mill. 

kro ner i drifts kre ditt, som er fore ta kets 
enes te lå ne ad gang. Drifts kre dit ten er et 
kort sik tig lån med lø pe tid på inn til tolv 
må ne der. Fore ta ket har en om fat ten de 
virk som het, der tids for skyv nin ger i inn- 
og ut be ta lin ger kan gi sto re va ria sjo ner i 
lik vi di te ten. Drifts kre dit ten er så le des vik-
tig for å sik re lik vi di tet til å hånd te re lø-
pen de ut be ta lin ger. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Bane NOR har ut vik let en po li cy for etikk 
og sam funns an svar. Bane NOR har kom-
plek se le ve ran ser, om fat ten de kon trak ter 
og et stort an tall le ve ran dø rer, an sat te og 
inn leid per so nell. For å sik re at fore ta ket 
le ver opp til sitt an svar og for vent nin ger 
som stil les, er det for mu lert et fel les ver di-
grunn lag og et sett med etis ke ret nings lin-
jer. Som en del av det te ar bei det er det 
etab lert både en eks tern og en in tern 
vars lings ka nal. Den eks ter ne vars lings ka-
na len skal bi dra til å mot vir ke øko no misk 
kri mi na li tet, her un der ut ford rin ger re la-
tert til lønn og ar beids vil kår. 

Fore ta ket stil ler krav til at le ve ran dø rer 
føl ger Bane NORs etis ke krav til for ret-
nings part ne re som om fat ter et ter le vel se 
av re le van te lo ver, reg ler og krav til HMS, 
etikk, ytre mil jø og so si a le for hold, her un-
der vars ling.  

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Bane NOR og Jern ba ne di rek to ra tet inn går 
av ta ler om ve der lag for de for plik tel ser til 
å yte in fra struk tur tje nes ter fore ta ket på-
tar seg, her un der ved rø ren de til gjen ge lig-
het i ek si ste ren de in fra struk tur, ut red nin-
ger, plan leg ging og pro sjek te ring og byg-
ging. For 2018 er ver di en på av ta le ne 19,3 
mrd. kro ner. I til legg har Bane NOR inn-
tek ter fra for valt ning og ut vik ling av ei en-
dom og bru ker be ta ling for tje nes ter, in-
klu dert kjø re veis av gift. Det leg ges vekt på 
å ut vik le ty de li ge re sul tat for vent nin ger til 
fore ta kets virk som het og føl ge opp fore-
ta kets ar beid med å ut ar bei de kla re mål, 
stra te gi er og re sul tat in di ka to rer for virk-
som he ten.

Administrerende direktør:  
Gorm Frimannslund
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Olaf Trygve Melbø (nestleder),  
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 12 038 53
Driftskostnader 6 021 53
Brutto driftsresultat (EBITDA) 6 017 0
Driftsresultat (EBIT) 177 0
Netto finansposter -124 0
Resultat før skatt 53 0
Skattekostnad 30 0
Resultat etter skatt 23 0
  
Balanse 2 017 2 016
Anleggsmidler 156 369 11
Omløpsmidler 13 716 35
Sum eiendeler 170 085 46
   
Egenkapital 10 689 0
Avsetning til forpliktelser 149 565 10
Rentebærende gjeld 5 545 0
Rentefri gjeld 4 286 35
Sum gjeld og forpliktelser 159 391 46
Sum egenkapital og gjeld 170 085 46
  
Kontantstrøm 2 017 2 016
Operasjonelle aktiviteter -3 840 20
Investeringsaktiviteter -12 886 -11
Finansieringsaktiviteter 18 920 10
Endring betalingsmidler 2 194 20
  
Nøkkeltall 2 017 2 016
Sysselsatt kapital 20 525 36
Brutto driftsmargin (EBITDA) 50,0 % 0
Driftsmargin (EBIT) 1,5 % 0
Egenkapitalandel 6,3 % 0
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Samferdselsdepartementet  12 058  101
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 4 500 2
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 60 %

http://www.banenor.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 0,2 0,2
Hvorav tilskudd fra Kings Bay AS 0,2 0,2
Driftskostnader 0,2 0,2
Driftsresultat 0,0 0,0
Netto finansposter 0,0 0,0
Resultat før skatt 0,0 0,0
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 0,0 0,0
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 3,9 3,9
Omløpsmidler 0,3 0,3
Sum eiendeler 4,2 4,2
  
Sum egenkapital 4,1 4,1
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 0,1 0,1
Sum gjeld og forpliktelser 0,1 0,1
Sum egenkapital og gjeld 4,2 4,2
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 0 0
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 40 % 40 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Bjørnøen AS eier all grunn og noen kul-
tur his to ris ke byg nin ger på Bjørn øya. Sel-
ska pet ble over tatt av den nors ke stat i 
1932 og ble i 1967 ad mi nist ra tivt un der-
lagt Kings Bay AS, som også le ve rer for-
valt nings tje nes ter til Bjørnøen. De ler av 
stats til skud det til Kings Bay over fø res til 
drift av Bjørnøen. 

Bjørnøen har som for mål å drifte og ut-
nyt te sel ska pets ei en dom mer på Bjørn-
øya, og an nen virk som het i for bin del se 
med det te. Det nors ke me teo ro lo gis ke in-
sti tutt ved Vær vars lin ga for Nord-Norge 
leier grunn til en me teo ro lo gisk sta sjon på 
Bjørn øya. I til legg har Vær vars lin ga for 
Nord-Norge det ko or di ne ren de an sva ret 
for de vi ten ska pe li ge ak ti vi te te ne på ei en-
dom men de leier. 

Bjørn øya na tur re ser vat ble opp ret tet i 
2002. Fred nin gen om fat ter hele øya med 
unn tak av et mind re land are al. Sys sel-
man nen på Svalbard er for valt nings myn-
dig het og har opp syns an svar i na tur re ser-
va tet. Bjørn øya har en stra te gisk vik tig 
geo gra fisk po si sjon midt mel lom Nor ges 
fast land og Svalbard. Et mind re land are al 
på øya vil kun ne iva re ta be hov i for bin del-
se med for sy ning og trans port, og som 
nød havn i for bin del se med even tu ell ut-

vin ning av olje i Ba rents ha vet og and re 
ak ti vi te ter i nær om rå de ne.

Sel ska pets drifts inn tek ter kom mer fra 
ut leie av ei en dom men og ut gjor de 19 710 
kro ner i 2017. Drifts kost na der ut over det-
te dek kes av til skudd over ført fra Kings 
Bay, og be vil ges over stats bud sjet tet. Til-
skud det i 2017 ut gjor de 173 739 kro ner, 
mot 163 594 kro ner i 2016. 

Må let med sta tens ei er skap i Bjørnøen 
AS er å for val te ei en doms be sit tel sen på 
Bjørn øya og på den må ten også støt te 
opp un der nors ke su ve re ni tets hen syn. 
Sel ska pet skal ha ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
Det rus sis ke ski pet Pet ro za vodsk grunn-
støt te ved sør spis sen av Bjørn øya i mai 
2009 og ut gjør fort satt en viss fare for lo kal 
for urens ning. Sel ska pet øns ker i prin sip pet 
ha va ris ten fjer net med minst mu lig ska de 
på Bjørn øya og om lig gen de na tur. Kyst ver-
ket har høs ten 2011 kon klu dert med at det 
ikke er for svar lig å fjer ne vra ket.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Bjørnøen AS for val ter ei en doms ret ten til 
grun nen på Bjørn øya og leie av ta le ne med 
metereologisk in sti tutt på en ef fek tiv måte. 

Administrerende direktør:  
Per Erik Hanevold

Styre: Unni Steinsmo (leder),  
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 40,1 38,7
Driftskostnader 39,7 37,4
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1,4 2,3
Driftsresultat (EBIT) 0,4 1,3
Netto finansposter 0,1 0,1
Resultat før skatt 0,5 1,5
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 0,5 1,5
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 4,1 4,4
Omløpsmidler 18,2 15,5
Sum eiendeler 22,3 20,0
   
Egenkapital 9,0 8,5
Avsetning til forpliktelser 7,1 6,2
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 6,1 5,2
Sum gjeld og forpliktelser 13,2 11,4
Sum egenkapital og gjeld 22,3 20,0
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 3,0 2,5
Investeringsaktiviteter -0,7 -0,9
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler 2,3 1,6
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 9,0 8,5
Brutto driftsmargin (EBITDA) 4 % 6 %
Driftsmargin (EBIT) 1 % 3 %
Egenkapitalandel 41 % 43 %
Egenkapitalrentabilitet 5 % 19 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 4 år 19 % 14 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 5 % 19 %
  
Andre nøkkeltall 2017 2016
Antall forestillinger totalt 96 72
Antall solgte billetter 8 960 9 986
Publikumsbelegg Bergen  
(eksklusiv Den kulturelle skolesekken) 57 % 71 %
Publikumsbelegg turne Norge  
(eksklusiv Den kulturelle skolesekken) 36 % 59 %
Publikumsbelegg gjestespill/ 
turne internasjonalt 26 % 115 %
Billettinntekter 1,3 1,2
  
Tilskudd 2017 2016
Kulturdepartementet 26,5 26,0
Hordaland fylkeskommune  
og Bergen kommune 11,4 11,2
Andre offentlige tilskudd 0,4   0,1
Sum tilskudd 38,3 37,3
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 30 30
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 70 % 70 %
Andel kvinner i styret totalt 57 % 57 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Car te Blan che AS er Nor ges na sjo na le 
kom pa ni for sam tids dans og enes te fas te 
sam tids dans en semb le i Norge. Stor tin get 
ved tok i 1988 å opp ret te et kom pa ni for 
sam tids dans, lo ka li sert til Bergen, fra 
1989. 

Car te Blan che pro du se rer og pre sen te-
rer fore stil lin ger laget av nors ke og in ter-
na sjo na le, aner kjen te og nye ko reo gra fer 
in nen for sam tids dans. Sel ska pet har et 
na sjo nalt og re gio nalt an svar for å for-
mid le sam tids dans til et mang fol dig pub li-
kum og å bi dra til å ut vik le kunn ska pen 
om norsk sam tids dans in ter na sjo nalt 
gjen nom å ar bei de for in ter na sjo nal aner-
kjen nel se og til ste de væ rel se. Sel ska pet 
har 30 an sat te, der av 14 dan se re. Sel ska-
pet pro du se rer to til tre nye pro duk sjo ner 
år lig, be stå en de av tre til fem ko reo gra fi-
er. Pro duk sjo ne ne tur ne rer i Norge og in-
ter na sjo nalt, med om lag 60–70 fore stil-
lin ger år lig.

Sta ten ei er skap i Car te Blan che er be-
grun net ut fra kul tur po li tis ke for mål. Må-
le ne for be vilg nin ge ne til sce ne kunst for-
mål i 2017 var å leg ge til ret te for pro duk-
sjon, for mid ling og et ter spør sel av uli ke 
sce ne kunst ut trykk. Det te skal bygge opp 
un der de over ord ne de må le ne om å bi-
dra til at alle kan få til gang til kunst og kul-
tur av høy kva li tet og frem me kunst ne risk 
ut vik ling og for ny el se. 

Vik ti ge hen del ser
Det ble i re vi dert na sjo nal bud sjett for 
2017 be vil get inn til 230 mill. kro ner til om-
byg ging av Sen tral ba det til per ma nen te 
pro duk sjons- og vis nings lo ka ler for Car te 
Blan che og BIT Tea ter ga ra sjen. Bergen 
kom mu ne be vil get sam me be løp i øko no-
mi plan pe ri oden for 2018–2021. Hor da-
land fyl kes kom mu ne skal av kla re sitt bi-
drag til pro sjek tet i Fyl kes tin get i juni 
2018. Opp da tert fram drifts plan vi ser for-
ven tet fer dig stil ling og inn flyt ting høs ten 
2022. Det er fore lø pig uav klart hvor Car te 
Blan che skal pro du se re og vise fore stil lin-
ger i Bergen fra høs ten 2019 og fram til 
inn flyt ting i Sen tral ba det.

Bæ re kraft og sam funns an svar
En grunn leg gen de for ut set ning for Car te 
Blan che er at sel ska pet dri ves i sam svar 
med gjel den de lo ver og av ta le verk og i 
tråd med god prak sis in nen for om rå der 
som hel se, mil jø og sik ker het, men nes ke-
ret tig he ter, for ret nings etikk og an ti kor-
rup sjon. 

Sel ska pet er be visst sitt sam funns an-
svar som of fent lig eid sce ne kunst in sti tu-
sjon, og er en ak tiv bi drags yter over for 
sam ar beids par ter som and re in sti tu sjo-
ner, frie dan se kom pa ni er, kul tur sko len, 
and re dan se sko ler og -mil jø er. 

Sel ska pet har an sat te med ulik kul tu-
rell bak grunn, og bru ker det te be visst i 
egen pro fi le ring for slik å bi dra til å ska pe 
gode og mang fol di ge for bil der. Ytringsfri-
het er en grunn leg gen de men nes ke rett, 
og en vik tig for ut set ning for kom pa ni ets 
in ter ne og eks ter ne kom mu ni ka sjon og 
sce nis ke pro duk sjo ner.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Ba sert på de over ord ne de må le ne for 
norsk sce ne kunst nevnt over, de fi ner te 
Car te Blan che egne mål for 2017. Må le ne 
var å: nå ut til et stør re og mer mang fol dig 
pub li kum, styr ke tur né virk som he ten samt 
pro du se re nye fore stil lin ger. Car te Blan-
che nåd de mål set nin ge ne for 2017. 

Fore stil lin gen «Jerada» had de pre mie re 
i feb ruar 2017. Fore stil lin gen fikk danse-
kri ti ker pri sen for 2016/2017. Årets and re 
ny pro duk sjon var fore stil lin gen «While 
they are float ing» av Hoo man Sha ri fi. 
Fore stil lin gen tok ut gangs punkt i flykt nin-
gers per son li ge for tel lin ger. I til knyt ning til 
fore stil lin gen ble det ar bei det mål ret tet 
opp mot bl.a. In tro duk sjons pro gram met 
for flykt nin ger og uli ke asyl mot tak. Det ble 
etab lert god dia log med et of fent lig mot-
tak før det ble stengt. Stør re grup per flykt-
nin ger/mi gran ter del tok som pub li kum 
med før- og ettersamtaler knyt tet opp mot 
fore stil lin gen. 

An tall nors ke tur ne fo re stil lin ger økte 
fra 14 i 2016 til 23 i 2017. «Jerada» tur ner-
te i Oslo, Ha mar, Aren dal, Stavanger og 
Molde. «While they are float ing» ble vist i 
Harstad, Bodø, Sand nes, Oslo, Kris tian-
sand og Tromsø, i til legg til DKS-fore stil lin-
ger i Bergen og Tromsø. 

Det ar bei des ak tivt for å øke an tall sko-
le fore stil lin ger. «Jerada» vak te in ter es se 
in ter na sjo nalt, og ble vist i Ham burg i no-
vem ber 2017. Fore stil lin gen er in vi tert til 
fle re in ter na sjo na le gjes te spill i 2018.

Car te Blan che fi nan si e res av stat (70 
pst.), kom mu ne (15 pst.) og fyl kes kom mu-
ne (15 pst.) samt gjen nom egen inn tek ter 
(bil lett salg, work shops etc).

Teatersjef: Hooman Sharifi

Styre: Laila Dåvøy (leder), Ole Hope 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 149 150
Driftskostnader 147 111
Brutto driftsresultat (EBITDA) 5,9 43,0
Driftsresultat (EBIT) 2,1 39,7
Netto finansposter 0,3 0,3
Resultat før skatt 2,4 40,0
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 2,4 40,0
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 27,1 26,9
Omløpsmidler 49,5 51,5
Sum eiendeler 76,6 78,4
   
Egenkapital 41,4 39,6
Avsetning til forpliktelser 1,4 0,0
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 33,8 38,8
Sum gjeld og forpliktelser 35,2 38,8
Sum egenkapital og gjeld 76,6 78,4
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 1,7 15,6
Investeringsaktiviteter -4,6 -5,0
Finansieringsaktiviteter -0,4 -2,8
Endring betalingsmidler -3,2 7,8
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 41,4 39,6
Brutto driftsmargin (EBITDA) 4 % 29 %
Driftsmargin (EBIT) 1 % 26 %
Egenkapitalandel 54 % 51 %
Egenkapitalrentabilitet 6 % 101 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 6 % 101 %
  
Andre nøkkeltall 2017 2016
Antall forestillinger totalt 760 676
Antall solgte billetter 126 832 108 038
Publikumsbelegg 75 % 72 %
Billettinntekter 22,8 22,5
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Kulturdepartementet 120 117
Andre 0,0 5,0
Sum tilskudd 120 122
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 139 144
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 66,67 % 66,67 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 29 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

AS Den Nationale Scene (DNS) er en av 
lan dets fire na sjo na le sce ne kunst in sti tu-
sjo ner og har lan ge tra di sjo ner. Teatret er 
en for len gel se av Ole Bulls Det Nors ke 
The a ter, som ble etab lert i 1850. Det nå-
væ ren de tea ter byg get ble åp net i 1909 og 
er i dag fre det. DNS skal ska pe sam funns-
re le vant, en ga sje ren de og ve sent lig tea ter 
av høy kunst ne risk kva li tet til et bredt 
pub li kum. Det spil les år lig rundt 700 fore-
stil lin ger på hu sets tre sce ner. Rundt 140 
men nes ker ar bei der på DNS, og ca. 
120 000–140 000 be sø ker teat ret hvert år.

Sta tens ei er skap i DNS er be grun net ut 
fra kul tur po li tis ke for mål. Må le ne for be-
vilg nin ge ne til sce ne kunst for mål i 2017 var 
å leg ge til ret te for pro duk sjon, for mid ling 
og et ter spør sel av uli ke sce ne kunst ut trykk. 
Det te skal bygge opp un der de over ord ne-
de må le ne om å bi dra til at alle kan få til-
gang til kunst og kul tur av høy kva li tet og 
frem me kunst ne risk ut vik ling og for ny el se.

Vik ti ge hen del ser
For DNS er gode og fremtidsrettede pro-
duksjons- og formidlingslokaler viktig for å 
sikre kunstnerisk kvalitet og forvaltning av 
samfunnsansvaret fremover. Det er på 
oppdrag fra Kulturdepartementet blitt 
gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) 
av konseptvalgtutredningen for fremtidig 
bygningsløsning for DNS. Spørsmålet om 
konseptvalg skal vurderes av Kulturdepar-
tementet. Det er i 2017 og 2018 blitt bevil-
get et ekstraordinært investeringstilskudd 
på totalt 101 mill. kroner til rehabilitering 
av tak og fasader. Teatret vil selv ha ansva-
ret for å gjennomføre prosjektet, og arbei-
det vil starte i 2018.

Bæ re kraft og sam funns an svar
DNS tar sam funns an svar i tråd med re gje-
rin gens ei er skaps po li tikk, og iva re tar men-

nes ke ret tig he te ne og ar beids ta ker ret tig-
he te ne i sin virk som het. Teatret har et 
godt sam ar beid med fag for en in ge ne og 
verne si den i sel ska pet. DNS dri ver ak tivt 
og mål ret tet HMS-ar beid. Det er ikke av-
dek ket kor rup sjon og ha bi li tets reg le ne et-
ter le ves. DNS har kon troll ru ti ner som iva-
re tar det te. Teatret på vir ker ikke det ytre 
mil jø ne ga tivt og føl ger Bergen kom mu-
nes sor te rings sy stem for av fall.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
I tråd med man da tet som na sjo nal tea ter 
pre sen te rer DNS ny dra ma tikk, iva re tar 
kul tur ar ven og har et bredt sam ar beid 
med and re ak tø rer. Re per to a ret i 2017 
rom met 36 uli ke fore stil lin ger, hvor av 26 
var egen pro du ser te, fem var ur pre mi erer 
og tre sam pro duk sjo ner. Nær me re 90 
pst. av fore stil lin ge ne i 2017 fikk svært po-
si ti ve kri tik ker. «Vår ære/vår makt» mot-
tok den in ter na sjo na le Ibsen-pri sen og 
ble satt opp igjen på DNS i 2017.

Pub li kums ut vik ling er en vik tig del av 
DNS’ virk som het, og det ar bei des kon ti-
nu er lig for å nå flest mu lig og et mest mu-
lig sam men satt pub li kum. I 2017 vi de re-
før te teat ret sat sin gen på dns& og had de 
58 for mid lings ak ti vi te ter med uli ke part-
ne re (både fra kul tur fel tet og pri vat næ-
rings liv). Over 5 700 del tok på dis se ar ran-
ge men te ne. DNS had de et ut strakt sam-
ar beid med Den kul tu rel le sko le sek ken og 
fri vil li ge or ga ni sa sjo ner, det ble etab lert 
et gra tis for dels pro gram for unge, og det 
ble åp net kafé i Tea ter kjel le ren. 

Regn ska pet for 2017 vi ser et års re sul-
tat på 2,4 mill. kro ner. DNS har god ba lan-
se mel lom inn tek ter og kost na der, og 
2017 ga høy ere bil lett inn tek ter enn bud-
sjet tert. Sam ti dig fikk tea te ret noe la ve re 
kost na der, noe som gav rom for en høy-
ere kunst pro duk sjon enn plan lagt.

Teatersjef:  
Signe Agnete Gullestad Haaland

Styre: Siren Nøkling Sundland 
(leder), Victor Danielsen Norman 
(nestleder), Harald Alfsen,  
Kristin Bjørn, Ole Hope, Stig  
Amdam*, Frode Prestegård*  
(* valgt av de ansatte)

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Kulturdepartementet: 66,67 %
Selskapets nettside: www.dns.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 784 774
Driftskostnader 776 817
Brutto driftsresultat (EBITDA) 21,0 -32,2
Driftsresultat (EBIT) 8,9 -42,4
Netto finansposter -0,5 -0,3
Resultat før skatt 8,4 -42,6
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 8,4 -42,6
  
Balanse 2017 2016
Sum anleggsmidler 87,1 75,5
Omløpsmidler 176 160
Sum eiendeler 263 236
   
Egenkapital -100 -109
Avsetning til forpliktelser 21,4 22,8
Rentebærende gjeld 160 130
Rentefri gjeld 182 191
Sum gjeld og forpliktelser 363 344
Sum egenkapital og gjeld 263 236
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 40,8 79,9
Investeringsaktiviteter -23,8 -19,1
Finansieringsaktiviteter -1,4 -1,4
Endring betalingsmidler 15,6 59,4
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 59,6 21,7
Brutto driftsmargin (EBITDA) 3 % -4 %
Driftsmargin (EBIT) 1 % -5 %
Egenkapitalandel -38 % -46 %
  
Andre nøkkeltall 2017 2016
Antall forestillinger totalt 351 373
Antall solgte billetter 284 208 312 201
Publikumsbelegg 89 % 91 %
Billettinntekter  108   120 
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Kulturdepartementet 612 601
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 646 629
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 57 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 60 %

Den Nors ke Opera & Bal lett AS (DNO 
&B) er lan dets stør ste mu sikk- og sce ne-
kunst in sti tu sjon og pro du se rer ope ra, 
bal lett og kon ser ter av høy kva li tet til et 
bredt pub li kum. DNO&B be står av kom-
pa ni ene Na sjo nal bal let ten og Na sjo nal-
ope ra en, for uten Ope ra or kest ret, Ope ra-
ko ret, Nasjonalballeten Ung, Bar ne ko ret 
og Bal lett sko len. Det et ut talt mål å være 
en to ne an gi ven de in sti tu sjon i in ter na sjo-
nal ope ra- og bal lett ver den.

Sta tens ei er skap i DNO&B er be grun net 
ut fra kul tur po li tis ke for mål. Må le ne for be-
vilg nin ge ne til sce ne kunst for mål i 2017 var 
å leg ge til ret te for pro duk sjon, for mid ling 
og et ter spør sel av uli ke sce ne kunst ut trykk. 
Det te skal bygge opp un der de over ord ne-
de må le ne om å bi dra til at alle kan få til-
gang til kunst og kul tur av høy kva li tet og 
frem me kunst ne risk ut vik ling og for ny el se.

Vik ti ge hen del ser
DNO&Bs nye ad mi nist re ren de di rek tør 
og ope ra sjef be gyn te høs ten 2017. Bal-
lett sje fen på be gyn te sam ti dig sin and re 
åre måls pe ri ode. Mu sikk sje fen slut tet i 
2017. Ar bei det med å ut for me en ny stra-
te gisk plan ble igang satt høs ten 2017.

Sel ska pet nåd de i 2017 et sam let pub li-
kum på rundt 380 000 per so ner, for delt på 
307 000 sce nis ke pro duk sjo ner og kon ser-
ter og 73 000 på uli ke for mid lings ak ti vi te ter. 
An tall sce nis ke pro duk sjo ner ut gjor de 56 
og det ble av vik let 310 sce nis ke fore stil lin-
ger og 70 kon ser ter. Det ble av holdt 2 865 
uli ke for mid lings ak ti vi te ter. Gjen nom snitt-
lig sete be legg (be søks pro sent) end te på 89.

Bæ re kraft og sam funns an svar 
Ret nings lin jer for sam funns an svar er un-
der ut ar bei del se. Dis se ty de lig gjør DNO 
&Bs an svar for å bi dra til å re du se re kli-
ma- og mil jø ut ford rin ger, at virk som he-
ten har null to le ran se for alle for mer for 
kor rup sjon, at ar beids ta ker ret tig he ter re-
spek te res og at DNO&B er be visst sin rol-
le i å sik re grunn leg gen de men nes ke ret-
tig he ter. Virk som he ten har satt eks tra fo-
kus på ru ti ner for vars ling av kri tikk ver di-
ge for hold og nye for bed re de vars lings- 
ru ti ner er un der im ple men te ring. 

I en kunst ne risk virk som het som 
DNO&B iva re tas et vik tig sam funns an svar 
ved at kunst in sti tu sjo nen sti mu le rer til  

yt rin ger og styr ker yt rings mang fol det. Vår 
ak ti vi tet bi drar til å sti mu le re til åpne og 
of fent li ge yt rin ger. DNO&Bs ho ved an svar 
er å for val te kul tur ar ven in nen ope ra og 
bal lett. Det te iva re tas gjen nom ut vik ling 
av det klas sis ke re per to ar og nye kunst-
ne ris ke ut trykk og for mer. 

DNO&B ar bei der sy ste ma tisk med hel-
se, mil jø og sik ker het og har et rap por te-
rings sy stem knyt tet til uøns ke de drifts-
mes si ge hen del ser med sik te på læ ring og 
for bed ring av ru ti ner og ar beids pro ses-
ser. 

DNO&B har av ta le med Stif tel sen Mil-
jø fyr tårn om mil jø ser ti fi se ring av virk som-
he ten. Det te in ne bæ rer at rundt 80 uli ke 
krav opp fyl les mht. ar beids mil jø, an skaf-
fel ser, ener gi bruk, av falls hånd te ring, sy-
ste ma tikk, trans port og ut slipp.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Fle re av pro duk sjo ne ne til DNO&B i 2017 
fikk svært god om ta le i både norsk og del-
vis in ter na sjo nal presse, bl.a. ope ra opp-
set nin ge ne «La Cenerentola» og «Tos ca» 
samt Nasjonalballetens opp set nin ger av 
«Sleepless Beau ty» og «Hed da Gab ler». 
Na sjo nal bal let ten ble in vi tert på gjes te-
spill til Pa ris, Wien og Haag. 

Oppsetningen av Tosca ble overført av 
NRK og vist gratis på storskjerm for flere 
tusen gjester på operataket. Gjennom sel-
skapets deltakelse i nettportalen The 
Opera Platform nådde oppsetningen 
også ut internasjonalt.

Satsing på talentutvikling ble videreført 
i 2017 og Nasjonalballetten Ung markerte 
seg både nasjonalt og internasjonalt.

Av større formidlingsaktiviteter i 2017 
var prosjektet Opera på timeplanen der 
femteklassinger ble gitt mulighet til å lære 
opera gjennom en hel høst og sette opp 
sin egen forestilling. Gjennom prosjektet 
På tå hev ble unge, danseglade skolelever 
i hele landet gitt mulighet til å videreutvi-
kle seg og få danse i Operaen under vei-
ledning av virksomhetens fremste ballett-
dansere.

Selskapet ble i 2017 finansiert med 
611,4 mill. kroner i driftstilskudd. Selska-
pets egeninntekter utgjorde 168,7 mill. 
kroner hvorav 100,4 mill. kroner var bil-
lettinntekter. Selskapet fikk et positivt års-
resultat på 8,4 mill. kroner.

Administrerende direktør: 
Geir Bergkastet

Styre: Anne Carine Tanum 
(leder), Jan Petersen (nestleder), 
Harald Espedal, Håkon Berge, 
Gro Malmbekk Bergrabb, 
Rasmus Heggdal*, Marit Brekke* 
(* valgt av de ansatte)

Revisor: KPMG AS

Statlig eierandel gjennom Kulturdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: https://operaen.no/
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Netto driftsinntekter 111 103
Driftskostnader 107 107
Brutto driftsresultat (EBITDA) 6,6 -0,6
Driftsresultat (EBIT) 4,0 -4,1
Netto finansposter 1,1 1,2
Resultat før skatt  5,1 -2,8
Skattekostnad 1,4 -0,6
Resultat etter skatt  3,7 -2,2
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 7,7 11,3
Omløpsmidler 77,9 72,7
Sum eiendeler 85,6 84,0
  
Egenkapital 46,9 43,2
Avsetning til forpliktelser 16,1 18,6
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 22,6 22,2
Sum gjeld og forpliktelser 38,6 40,8
Sum egenkapital og gjeld 85,6 84,0
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 0,0 0,0
Investeringsaktiviteter 0,5 0,2
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Valutaeffekter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler 0,5 0,2
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 46,9 43,2
Brutto driftsmargin (EBITDA) 6 % -1 %
Driftsmargin (EBIT) 4 % -4 %
Egenkapitalandel 55 % 51 %
Egenkapitalrentabilitet 8 % -5 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 4 år 5 % 12 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 12 % -6 %
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Nærings- og fiskeridepartementet 110 101
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 45 48
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 67 % 67 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

Eks port kre ditt Norge AS ble opp ret tet i 
2012 for å for val te sta tens eks port kre ditt-
ord ning, som inn til 2011 ble for val tet av 
Ek sport fi nans ASA. Sel ska pets virk som het 
er re gu lert i lov om Eks port kre ditt Norge 
AS og for skrift om eks port kre ditt ord nin-
gen. 

Eks port kre ditt ord nin gen er en stat lig 
ord ning for fi nans tje nes ter til norsk eks-
port av ka pi tal va rer og tje nes ter, der hen-
sik ten er å til by kun der av nors ke eks por-
tø rer eks port kre dit ter på in ter na sjo nalt 
kon kur ran se dyk ti ge be stem mel ser. Lån-
ta ke re kan vel ge mel lom of fent lig støt te de 
fast ren te lån, så kal te CIRR-lån (Com mer ci-
al In ter est Refer ence Rate), og mar keds-
lån. Vil kå re ne for lå ne ne re gu le res bl.a. i 
en OECD-til knyt tet eks port fi nan sie rings-
av ta le. Alle søk na der som fal ler in nen for 
det fast sat te re gel ver ket, vil få til bud om 
fi nan si e ring. Lå ne ne fi nan si e res av stats-
kas sen og står på sta tens ba lan se. Sta ten 
er an svar lig for for plik tel se ne sel ska pet 
på drar seg i for bin del se med ut låns virk-
som he ten, og som ikke knyt ter seg til drif-
ten av sel ska pet. Alle lån skal være ga ran-
tert av en stat lig eksportgarantinstitusjon 
og/el ler en fi nans in sti tu sjon med god ra-
ting, el ler sik ret i hen hold til Eks port kre ditt 
Nor ges kre ditt ret nings lin jer. 

Må let med sta tens ei er skap i Eks port-
kre ditt Norge er å frem me norsk eks port 
gjen nom kon kur ran se dyk tig, til gjen ge lig 
og ef fek tiv eks port fi nan sie ring. Sel ska pet 
skal ha ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
Ved ut gan gen av 2017 var ut låns por te føl-
jen un der eks port kre ditt ord nin gen på 
69,4 mrd. kro ner. Av det te ut gjor de CIRR-
lån 63 pst. og mar keds lån 37 pst. Ga ran ti-
in sti tut tet for eks port kre ditt (GIEK) ga ran-
ter te for 73 pst. av por te føl jen. Av ut låns-
sal do en var 97,6 pst. knyt tet til olje- og 
gass næ rin gen og ma ri ti me næ rin ger. Si-
tua sjo nen i olje- og gass bran sjen har vært 
kre ven de si den 2014. I 2017 had de sel ska-
pet be ty de lig ar beid med å føl ge opp ute-
stå en de lån i den ne de len av por te føl jen. 

Sel ska pet vi de re ut vik let i 2017 sitt mar-
keds ar beid både over for nye og ek si ste-
ren de kun der, sam men med and re re le-
van te vir ke mid del ak tø rer, som In no va-
sjon Norge og GIEK. Sel ska pet gjen nom-
før te også fle re pro sjek ter for å få mer 
ef fek tiv drift og for å for bed re det di gi ta le 
til bu det til eks por tø rer og lån ta ke re, for 
eks em pel knyt tet til eks port kon trak ter for 
små og mel lom sto re be drif ter. Gjen nom 
2017 gjor de re gje rin gen fle re end rin ger i 
eks port kre ditt ord nin gen, for å gjø re til bu-
det mer kon kur ran se dyk tig og re le vant 

for norsk næ rings liv. I 2017 ble det gjen-
nom ført en eva lue ring av Eks port kre ditt 
Norge og GIEK. Eva lue rin gen har vært på 
of fent lig hø ring. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Eks port kre ditt Nor ges over ord ne de ret-
nings lin jer for sam funns an svar fin nes i 
OECDs «Com mon Ap proaches for Of fi-
cial ly Sup ported Ex port Credits and En vi-
ron men tal and So cial Due Dilligence» og 
«Rec om men da tion on Bribery and Of fi-
cial ly Sup ported Ex port Credits». Eks port-
kre ditt Norge har også slut tet seg til Ek va-
tor prin sip pe ne. I tråd med ret nings lin jer 
fra OECD og Ek va tor prin sip pe ne klas si  fi-
se rer sel ska pet sine lån i hen hold til ri si-
ko en for ne ga tiv mil jø på virk ning og 
uguns ti ge so si a le for hold. 

Eks port kre ditt Norge har et for melt 
sam ar beid med GIEK, og sam men kan de 
på vir ke po si tivt gjen nom kra ve ne som 
stil les til ak tø re ne i pro sjek te ne de fi nan si-
e rer. Sel ska pet ar bei der mål ret tet med 
an ti kor rup sjon. Gjen nom fø ring av an ti-
kor  rup sjons til tak ba se res på ri si ko vur de-
rin ger av land, sek tor og trans ak sjon. Alle 
lån blir gitt un der for ut set ning av at det 
ikke fore lig ger mis tan ke om kor rup sjon i 
til knyt ning til trans ak sjo nen.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Sel ska pets ak ti vi te ter i 2017 støt tet opp 
un der sta tens mål med ei er skap i Eks port-
kre ditt Norge. På grunn av den kre ven de 
mar keds si tua sjo nen in nen for olje- og 
gass  bran sjen, ble ut låns por te føl jen re du-
sert fra 2016 til 2017. Sel ska pet job bet ak-
tivt med å gjø re til bu det kjent og til gjen ge-
lig for uli ke bran sjer og mål grup per. Sel-
ska pets ar beid med for enk lings pro sjek ter 
vil kun ne bi dra til mer ef fek tiv bruk av res-
sur se ne, både for lån ta ke re og eks por tø-
rer og in ternt i Eks port kre ditt Norge. 

Inn tek ter og ut gif ter knyt tet til ut låns-
por te føl jen un der eks port kre ditt ord nin-
gen inn går ikke i regn ska pet til Eks port-
kre ditt Norge, men fø res di rek te i stats-
regn ska pet et ter kon tant prin sip pet. Mid-
ler til drift av Eks port kre ditt Norge dek kes 
av til skudd fra sta ten. I 2017 var til skud-
det til sel ska pet på 109,7 mill. kro ner. Års-
re sul tat et ter skatt var 3,7 mill. kro ner. 

Administrerende direk-
tør: Otto Søberg

Styre: Else Bugge Fougner 
(leder), Finn Ivar Marum,  
Siri Beate Hatlen, Ingelise 
Arntsen, Øyvind Holte,  
Fanny Fabricius Bye* 

(* valgt av de ansatte)

Revisor: KPMG AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.eksportkreditt.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 125 121
Driftskostnader 116 116
Brutto driftsresultat (EBITDA) 10,0 6,1
Driftsresultat (EBIT) 9,0 5,3
Netto finansposter 0,7 0,7
Resultat før skatt 9,7 6,0
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 9,7 6,0
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 2,5 3,2
Omløpsmidler 53,4 44,5
Sum eiendeler 55,9 47,7
  
Egenkapital 27,2 20,0
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 28,6 27,7
Sum gjeld og forpliktelser 28,6 27,7
Sum egenkapital og gjeld 55,8 47,7
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 12,1 11,5
Investeringsaktiviteter 0,0 0,0
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler 12,1 11,5
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 27,2 20,0
Brutto driftsmargin (EBITDA) 8 % 5 %
Driftsmargin (EBIT) 7 % 4 %
Egenkapitalandel 49 % 42 %
Egenkapitalrentabilitet 41 % 35 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 16 % -2 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 41 % 35 %
Kontraktsfestet energiresultat (TWh) 0,4 1,4
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 77 78
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 40 % 40 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 43 % 43 %

Eno va SF ble opp ret tet i 2001 et ter en 
om or ga ni se ring av ar bei det med om leg-
ging av ener gi bruk og ener gi pro duk sjon. 
Enovas for mål er å bi dra til re du ser te kli-
ma gass ut slipp og styr ket for sy nings sik-
ker het for ener gi samt tek no lo gi ut vik ling 
som på leng re sikt også bi drar til re du ser-
te kli ma gass ut slipp. Eno va for val ter Kli-
ma- og ener gi fon det, som skal være en 
lang sik tig fi nan sie rings kil de for ar bei det. 
Kli ma- og ener gi fon det får inn tek te ne fra 
et på slag på nettarif fen, over fø rin ger over 
stats bud sjet tet og fra opp tjen te ren ter på 
inne stå en de ka pi tal på Kli ma- og ener gi-
fon det fra fore gå en de år. 

Sty rin gen av Eno va føl ger prin sip pe ne 
for mål- og re sul tat sty ring. Opp dra get 
med for valt nin gen av Ener gi fon det er gitt 
til Eno va gjen nom en fi re årig sty rings av ta-
le mel lom Kli ma- og mil jø de par te men tet 
og Eno va samt år lig opp drags brev fra de-
par te men tet. Den år li ge bud sjett ram men 
for drift av Eno va fast set tes i opp drags brev 
og dek kes av Kli ma- og ener gi fon det.

Må let med sta tens ei er skap i Eno va er 
å opp nå ener gi po li tis ke mål. Sel ska pet 
skal ha ef fek tiv drift

Vik ti ge hen del ser
Olje- og ener gi de par te men tet og Eno va 
inn gikk ny sty rings av ta le for pe ri oden 
2017–2020 den 14. de sem ber 2016 med 
ny mål struk tur. I til legg ble Enovas for mål 
jus tert i fo re taks mø te 30. ja nu ar 2017.  
I stats råd 17. ja nu ar 2018 ble det be slut tet 
å over fø re an sva ret for Eno va SF fra Olje- 
og ener gi de par te men tet til Kli ma- og mil jø-
de par te men tet, her un der iva re ta opp føl-
gin gen av ei er ska pet i Eno va SF.

Bæ re kraft og sam funns an svar
En grunn leg gen de for ut set ning for Eno va 
er at ar bei det gjen nom fø res i sam svar 
med gjeldene lo ver og reg ler og i tråd 
med god prak sis in nen for om rå der som 

hel se, mil jø og sik ker het, men nes ke ret tig-
he ter, for ret nings etikk og an ti kor rup sjon. 
Eno va har et etisk re gel verk som stil ler 
krav til an sat te, sam ar beids part ne re og 
and re som hand ler på veg ne av fore ta ket. 
Etis ke ret nings lin jer er i sin hel het til gjen-
ge lig på nett si de ne. 

Eno va skal være et for bil de på mil jø- og 
kli ma om rå det, og sø ker å mi ni me re fore-
ta kets på virk ning på det ytre mil jø. En del 
av Enovas sam funns an svar ut ø ves gjen-
nom hold nings ska pen de ar beid over for 
barn og unge.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Sty rings av ta len gir Eno va lang sik ti ge øko-
no mis ke ram mer og stor fag lig fri het. Sty-
rings mo del len gir Eno va mu lig het til å ut-
nyt te de res sur se ne som er stilt til rå dig-
het ef fek tivt. 

I til legg til Enovas for mål, stil ler sty-
rings av ta len opp tre del mål om at Eno va 
skal frem me: re du ser te kli ma gass ut slipp 
som bi drar til å opp fyl le Nor ges kli ma for-
plik tel se for 2030, økt in no va sjon in nen 
ener gi- og kli ma tek no lo gi til pas set om stil-
lin gen til lav ut slipps sam fun net samt styr-
ket for sy nings sik ker het gjen nom flek si bel 
og ef fek tiv ef fekt- og ener gi bruk. Det er 
ut ar bei det fire mål in di ka to rer som un der-
veis i av ta le pe ri oden skal gi in di ka sjon på 
Enovas mål opp nå el se. Mål in di ka to re ne 
ut gjør ett av fle re grunn lag for sty rings dia-
lo gen mel lom de par te men tet og Eno va. 

Eno va ble i 2017 til ført om lag 2,7 mrd. 
kro ner og har til delt støt te på over 2,3 
mrd. kro ner til om lag 900 ener gi- og kli-
ma pro sjek ter og i til legg støt tet om lag 
8 000 en kelt til tak i bo li ger gjen nom Enova-
tilskuddet. Ut vik lin gen i 2017 for samt li ge 
mål in di ka to rer var god, sett opp mot de 
av ta le fes te de ni vå ene for pe ri oden 2017–
2020. 
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Entur AS ble fi sjo nert ut fra NSB AS og 
lagt un der Sam ferd sels de par te men tet i 
ap ril 2017. Entur le ve rer opp ga ver knyt tet 
til salg av rei se- og bil lett løs nin ger for 
jern ba nen, bil let te ring for kol lek tiv trans-
port i om rå der der det er takst sam ar beid 
mel lom tog ope ra tør og den fyl kes kom-
mu na le kol lek tiv trans por ten samt grunn-
leg gen de tje nes ter in nen elek tro nisk bil-
let te ring for all kol lek tiv trans port. Sel ska-
pet le ve rer også tje nes ter for plan leg ging, 
sam men lig ning og kjøp av rei ser på tvers 
av alle kol lek tiv trans port sel ska per i Nor-
ge, her un der in nen for om rå de ne tog, 
buss, fer je, t-bane og trikk. Entur har ho-
ved kon tor i Oslo. 

Sta tens mål med ei er ska pet er å til by 
tje nes ter på kon kur ran se nøy tra le vil kår 
for rei se plan leg ging og bil let te ring for kol-
lek tiv trans port sek to ren.

Vik ti ge hen del ser 
Entur har i 2017 gjen nom ført en stor del 
av den på krev de mo der ni se rin gen av 
jern ba nens bil lett sy ste mer og til ret te leg-
ging for at dis se skal hånd te re nye ope ra-
tø rer som etab le rer seg på det nors ke 
mar ke det. Entur har i 2017 lan sert en na-
sjo nal reiseplanleggingstjeneste. Entur 
har også over tatt tje nes ter som tid li ge re 
ble le vert av Norsk Reiseinformasjon AS 
samt ei er ska pet til sel ska pet In ter ope ra-
bi li tets tje nes ter AS, som le ve rer grunn leg-
gen de tje nes ter in nen elek tro nisk bil let te-
ring for kol lek tiv trans por ten. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Entur har ut ar bei det rap port om sam-
funns an svar for 2017, som tar for seg 

hvor dan sel ska pet ar bei der in nen for vik ti-
ge om rå der. Sel ska pets ar beid med sam-
funns an svar byg ger på re sul ta te ne fra en 
in ter es sent- og ve sent lig hets ana ly se. En-
tur vil i 2018 ar bei de vi de re med å ut ar-
bei de mål og in di ka to rer for sel ska pets 
ar beid med sam funns an svar. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Gjen nom mo der ni se ring og til ret te leg-
ging av jern ba nens bil lett sy ste mer i 2017 
har Entur bi dratt til at sek to ren til bys tje-
nes ter på kon kur ran se nøy tra le vil kår. En-
tur har i 2017 også bi dratt til at det er en-
kelt å rei se kol lek tivt gjen nom å set te i 
drift tje nes ter knyt tet til na sjo nalt stoppe-
stedsregister, inn sam ling og de ling av 
rute data og lan se ring av en na sjo nal rei-
se plan leg ger. 

Tje nes te ne Entur til byr er re gu lert i av-
ta le med Jern ba ne di rek to ra tet og fi nan si e-
res over stats bud sjet tet. Salg og bil let te-
ring for jern ba ne er full fi nan si ert gjen nom 
til knyt nings av ta le ne. Til knyt nings av ta le ne 
er ved legg til sta tens tra fikk av ta ler med 
tog ope ra tø re ne, og kost na de ne dek kes så-
le des av sta ten gjen nom ve der laget til tog-
ope ra tø re ne. Tje nes ter in nen rei se plan leg-
ging mv. for all kol lek tiv trans port fi nan si e-
res ved be vilg nin ger over stats bud sjet tet.

Kva li te ten på Enturs tje nes ter opp fyl te 
i 2017 krav fast satt i kon trak ter med tog-
ope ra tø ren NSB AS og Jern ba ne di rek to ra-
tet. Det ble i sam ar beid med NSB gjen-
nom ført for bed rings ar beid som re sul ter-
te i ef fek ti vi se ring av tje nes ter, og en op-
sjon om pris re duk sjon i Enturs tje nes ter 
ble ut løst. Entur avga et po si tivt øko no-
misk re sul tat for 2017. 

Administrerende direktør:  
Johnny Welle

Styre: Kari Bing Orgland (leder),  
Leif Harald Jensen (nestleder),  
Jarl Eliassen, Sonja Chirico Indrebø, 
Klaus Ruyter* (* valgt av de ansatte)

Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Samferdselsdepartementet: 100 % 
Selskapets nettside: www.entur.org

©
 Bo M

athisen

Resultatregnskap (mill. kroner) 2017
Driftsinntekter 430,5
Driftskostnader 384,2
Brutto driftsresultat (EBITDA) 77,3
Driftsresultat (EBIT) 46,3
Netto finansposter 2,9
Resultat før skatt 49,2
Skattekostnad 12,1
Resultat etter skatt 37,1
 
Balanse 2017
Anleggsmidler 57,9
Omløpsmidler 333,6
Sum eiendeler 391,5
  
Egenkapital 114,3
Avsetning til forpliktelser 63,2
Rentebærende gjeld 0,0
Rentefri gjeld 214,0
Sum gjeld og forpliktelser 277,2
Sum egenkapital og gjeld 391,5
 
Kontantstrøm 2017
Operasjonelle aktiviteter 206,8
Investeringsaktiviteter -0,5
Finansieringsaktiviteter 42,2
Endring betalingsmidler 248,5
 
Nøkkeltall 2017
Sysselsatt kapital 328,3
Brutto driftsmargin (EBITDA) 18 %
Driftsmargin (EBIT) 11 %
Egenkapitalandel 29 %
 
Tilskudd fra staten 2017
Samferdselsdepartementet 0
 
Annen informasjon 2017
Antall ansatte 250
Andel ansatte i Norge 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 %
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 0,0 0,0
Driftskostnader 0,0 0,0
Brutto driftsresultat (EBITDA) 0,0 0,0
Driftsresultat (EBIT) 0,0 0,0
Netto finansposter 0,0 0,0
Resultat før skatt 0,0 0,0
Skattekostnad 0,0 -0,8
Resultat etter skatt 0,0 0,8
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler  462   508 
Omløpsmidler  573   976 
Sum eiendeler 1 035   1 484 
  
Egenkapital  15   15 
Avsetning til forpliktelser  498   527 
Rentebærende gjeld  97   104 
Rentefri gjeld  425   838 
Sum gjeld og forpliktelser 1 020   1 469 
Sum egenkapital og gjeld 1 035   1 484 
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 17 -23
Investeringsaktiviteter -25 -53
Finansieringsaktiviteter 0 0
Endring betalingsmidler -8 -75
  
Nøkkeltall 2017 2016
Rørledningssystem (antall km) 8 900 8 365
Regularitet 99,48 % 99,71 %
Gass transportert til ilandførings- 
terminalene i Europa (mrd. Sm3) 117 109
Største leveranse pr. døgn (mill. Sm3) 376 358
Skipsanløp Kårstø 618 676
Tariffinntekter Gassco operatøransvar 27 670 27 377
Driftskostnader Gassco operatøransvar 5 382 5 222
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Tilskudd til CO2 Verdikjede-studier 12,7 11,5
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 332 349
Andel ansatte i Norge 58 % 59 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Gass co AS ble etab lert i 2001 og er ope ra-
tør for det in te grer te trans port sy ste met 
for gass fra norsk kon ti nen tal sok kel til Eu-
ro pa. Sy ste met be står av rør led nin ger, 
pro sess an legg, platt for mer og gass ter mi-
na ler på det eu ro pe is ke kon ti nen tet og i 
Stor bri tan nia. 

Som en nøy tral og uav hen gig ope ra tør 
skal Gass co stå for ef fek tiv drift, ved li ke-
hold og ut byg ging av trans port- og pro-
ses se rings an legg. Som del av sy stem an-
sva ret ut re der Gass co vi de re ut vik ling av 
trans port sy ste met og til knyt te de an legg 
for å opp nå en hel het lig trans port- og be-
hand lings løs ning for pe tro le ums virk som-
he ten. Gass co har også an svar for å til de-
le og for de le ka pa si tet til ski per ne.

Gass trans port sy ste met eies av uli ke in-
ter es sent skap som igjen eies av ol je sel-
ska per på norsk sok kel og in fra struk tur-
sel ska per. Gass co ut fø rer ak ti vi te ter på 
veg ne av in ter es sent ska pe ne for del ta-
ger nes reg ning og ri si ko. Det skjer in gen 
inn tje ning i Gass co. Ski pe re be ta ler re gu-
ler te trans port tarif fer som gir ei er ne av 
gass trans port sy ste met en ri me lig av kast-
ning på in ves te rin ge ne. 

Gasscos vi sjon er: «Gass co se curing 
ener gy sup ply». Gasscos ho ved kon tor er 
lo ka li sert i Karm øy kom mu ne. I til legg har 
sel ska pet fi li a ler i Tysk land, Bel gia, Frank-
ri ke og Eng land.

Må let med sta tens ei er skap i Gass co er 
å iva re ta ope ra tør an sva ret for trans port 
av gass fra den nors ke kon ti nen tal sok ke-
len. Gass co skal være en nøy tral og uav-
hen gig ope ra tør som sør ger for ef fek tiv 
dag lig drift og en hel het lig ut vik ling av 
trans port sy ste met.

Vik ti ge hen del ser
Gass co over tok ope ra tør ska pet for Po-
lar led-rør led nin gen 1. mai 2017, og for 
 pro sess an leg get på Ny ham na 1. ok to ber 
2017. 

Gass co over tok ope ra tør ska pet på 
Vest pro sess 1. ja nu ar 2018 sam ti dig som 
an leg get blir inn lem met i tarifforskriften 
med re gu ler te tarif fer for nye re ser va sjo-
ner i an leg get. 

Un der vanns til knyt nin gen til Zeepipe 
IIA-rør led nin gen for Gina Krog-fel tet ble 
fer dig stilt 4. kvar tal 2017. Ma ria-fel tet star-
tet pro duk sjon via Kris tin-platt for men i de-
sem ber 2017. Gas sen eks por te res via Ås-
gard Transport til Kårstøanlegget.

Gass co gjen nom før te i 2017 en kon-
sept stu die av gren rør fra det Gass co-ope-
rer te Eu ro pi pe II til Ny bro i Dan mark. En 
even tu ell slik til knyt ning vil kun ne gi nors-
ke gass eks por tø rer di rek te til gang til det 
dans ke mar ke det og til Po len via det plan-
lag te Bal tic pipe. 

I 2017 ble det god kjent plan for ut byg-
ging og drift (PUD) for fel te ne Ut gard, Byr-

ding, Oda, Dva lin, Tre stakk og Bau ge. Det 
ble i til legg le vert PUD for bl.a. Snor re Ex-
pan si on og Fenja. Gass co har vur dert 
trans port løs nin ger for samt li ge av dis se 
for å iva re ta bes te løs ning for norsk sok kel. 
Gass co har også vur dert gass trans port løs-
ning for gass res sur se ne i midt re og nord lig 
del av Nord sjø en («Noaka») i for bin del se 
med de res kon sept valgs pro sess. 

Gass co har hatt an sva ret for og gjen-
nom ført kon sept stu di er for skips trans port 
av CO2 på opp drag fra Olje- og ener gi - 
de par te men tet. Ar bei det er ut ført i sam - 
ar beid med Gass no va. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Sam funns an svar og etikk er en in te grert 
del av Gasscos kul tur, stra te gi og ope ra-
sjo nel le ak ti vi te ter. Sel ska pet har en egen 
pro se dy re for sam funns an svar ba sert på 
ret nings lin je ne i ISO 26000, og som er i 
tråd med sta tens ei er skaps po li tikk. 

Gasscos ret nings lin jer og prin sip per er 
i tråd med FNs «Glo bal Com pact» og 
OECDs ret nings lin jer for mul ti na sjo na le 
sel ska per. Sel ska pet ut ar bei der år lig en 
plan for ar bei det med sam funns an svar 
som føl ges opp av le del sen, og som er for-
ank ret i sty ret.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Gass co har et mål sty rings sy stem som 
gjen nom god kjen te pre sta sjons in di ka to-
rer må ler om sel ska pet le ve rer på de sek-
tor po li tis ke må le ne. Sel ska pet har både 
HMS, fi nan si el le og ope ra sjo nel le in di ka to-
rer.

Le ve ran se ne av na tur gass fra det nors-
ke gass trans port sy ste met til Eu ro pa i 
2017 var 117,4 mrd. Sm3, mot 108,6 mrd. 
Sm³ i 2016. Gass le ve ran sen i 2017 gjen-
nom det Gass co-ope rer te sy ste met er 
med det te his to ri ens høy es te. Den to ta le 
le ve ran se til gjen ge lig he ten (re gu la ri te ten) 
var på 99,48 pst., mot 99,71 pst. i 2016. 
Sel ska pet har også til ret te lagt for at ski-
per ne har solgt 1 232 MSm3 gass eks tra i 
2017 ved å til gjen ge lig gjø re dag-til-dag ka-
pa si tet i trans port sy ste met. 

Gass co skal ikke ha øko no misk tap el-
ler vin ning ved sin virk som het. Sel ska pets 
kost na der fi nan si e res av in ter es sent skap, 
bru ke re og tred je par ter. Drifts kost na de-
ne var i 2017 la ve re enn bud sjet tert. 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 282 152
Driftskostnader 287 145
Brutto driftsresultat (EBITDA) 11,3 8,0
Driftsresultat (EBIT) -5,1 7,7
Netto finansposter 1,5 1,4
Resultat før skatt -3,6 9,2
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt -3,6 9,2
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 132 0,3
Omløpsmidler 183 101
Sum eiendeler 314 101
  
Egenkapital 39,8 48,8
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 274,6 52,4
Sum gjeld og forpliktelser 274,6 52,4
Sum egenkapital og gjeld 314,4 101
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 70,7 -0,5
Investeringsaktiviteter 0,0 -0,2
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler 70,7 -0,7
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 40,0 48,8
Brutto driftsmargin (EBITDA) -2 % 5 %
Driftsmargin (EBIT) -2 % 5 %
Egenkapitalandel 13 % 48 %
Egenkapitalrentabilitet -8 % 21 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 13 % 13 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -8 % 21 %
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Driftstilskudd 85,3 76,1
Tilskudd av CO2-prosjekt- 
håndteringsmidler 171,6 63,3
Tilskudd tilknyttet TMC Assets AS   12,3 -
Sum tilskudd 269,2 139,4
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 41 38
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 33 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Gass no va SF er statens foretak for CO2-
håndtering. Gassnova ble etablert som et 
forvaltningsorgan under Olje- og energi-
departementet i 2005 og ble omgjort til 
statsforetak i 2007. Foretaket skal ivareta 
statens interesser knyttet til fangst, trans-
port og geologisk lagring av CO2 og gjen-
nomføre prosjekter som foretaksmøtet 
bestemmer. 

Et hovedmål for foretakets arbeid er å 
fremme teknologiutvikling og kompetan-
seoppbygging for kostnadseffektive og 
fremtidsrettede løsninger for CO2-hånd-
tering. Gassnova skal også være en faglig 
rådgiver for departementet i arbeidet 
med CO2-håndtering. Gassnova har ho-
vedkontor i Porsgrunn.

Målet med statens eierskap i Gassnova 
er å ivareta statens interesser knyttet til 
CO2-håndtering. Selskapet skal ha effektiv 
drift.

Viktige hendelser
Morten Ruud tiltrådte som ny leder for 
Gassnovas styre i juni 2017. 

I oktober 2017 ble konseptstudier av 
fangst og transport av CO2 ferdigstilt. Stu-
diene viser at CO2-fangst ved anleggene til 
de tre industriaktørene Norcem, Yara og 
Fortum Oslo Varme er teknisk mulig. Kon-
septstudien på transport av CO2 viser at 
frakt med skip fra fangstanlegg til landan-
legg i tilknytning til lager gir den mest flek-
sible og kostnadseffektive løsningen for 
CO2-transport. Etter at Statoil ble tildelt 
kontrakt på konseptstudier av CO2-lager, 
inngikk de en samarbeidsavtale med Shell 
og Total om gjennomføring av konseptstu-
diene på CO2-lager. Samarbeidspartnerne 
studerer nå CO2-lager i et område i nærhe-
ten av Trollfeltet. Konseptstudien for lager 
er ventet ferdigstilt tidlig høst 2018. Samlet 
viser studiene at det er mulig å realisere en 
fullskala CO2-håndteringskjede i Norge.

I 2017 ble Teknologisenteret på Mong-
stad (TCM) omorganisert med ny eier-
struktur og nye eiere. TCM Assets AS ble 
etablert som et heleid datterselskap av 
Gassnova SF. 2017 er dermed første året 
det avlegges konsernregnskap. TCM As-
sets AS eier og leier ut testanleggene på 
Mongstad. Overdragelsen av anlegget og 
oppstarten i det nye driftsselskapet trådte 
i kraft 18. august 2017. Driftsselskapet for 

TCM er organisert som et selskap med delt 
ansvar. Selskapsmøtet er selskapets øver-
ste styrende organ. Gassnova forvalter sta-
tens andel på 77,5 pst. Det er gjennomført 
to testkampanjer i 2017. Det amerikanske 
teknologiselskapet ION Engineering av-
sluttet sin kampanje i første halvår etter 
en vellykket testkampanje finansiert 
gjennom DoE/NETL-systemet i USA. 

Det er i 2017 også gjennomført en større 
åpen vitenskapelig kampanje (MEA3). I til-
legg til løpende testkampanjer fokuserer 
TCM i økende grad aktiviteten også rundt 
kunnskapsspredning ved å definere seg 
selv som et globalt kompetansesenter for 
CO2-fangstteknologi. I juni 2017 ble det sig-
nert en samarbeidsavtale med det kinesis-
ke Guangdong-prosjektet, hvor TCM skal 
bidra med kompetanse for å bygge opp et 
mindre testsenter i regionen. 

Bærekraft og samfunnsansvar
Gassnova skal utøve sin virksomhet på en 
etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig 
måte, i tråd med gjeldende lover og regler 
og god praksis. Foretaket vektlegger sær-
lig forebyggende tiltak rettet mot antikor-
rupsjon og habilitetsspørsmål, både gjen-
nom holdningsskapende arbeid og mer 
åpenhet. 

Foretakets krav og forventninger er ty-
deliggjort i retningslinjer for foretakets 
arbeid med samfunnsansvar samt ret-
ningslinjer og prinsipper for etikk, habili-
tet og varsling. Retningslinjene er tilgjen-
gelige via foretakets nettside.

Sektorpolitisk måloppnåelse
Gjennom TCM, CLIMIT-programmet og 
fullskalaprosjektet ivaretar Gassnova 
 statens interesser knyttet til CO2-håndte-
ring i henhold til oppdragsbrev. Driften av 
Gassnova finansieres over statsbudsjet-
tet. Foretaket fakturerer Olje- og energi-
departementet for tjenester det utfører 
for departementet i tråd med avtalt bud-
sjett. I tillegg har foretaket inntekter fra 
salg av tjenester til TCM. 

Foretakets kostnader består hovedsa-
kelig av lønn, innleie av personell og kjøp 
av eksterne tjenester, reisekostnader, 
husleie og øvrig kontorhold. Administra-
sjonstilskuddet til Gassnova var i 2017 på 
107 mill. kroner.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 72,3 68,4
Avskriving og nedskriving 2,2 2,4
Driftskostnader 72,0 63,9
Brutto driftsresultat (EBITDA) 2,5 6,9
Driftsresultat (EBIT) 0,3 4,5
Finansinntekter 0,7 1,0
Finanskostnader 0,2 0,2
Netto finansposter 0,5 0,8
Resultat før skatt 0,8 5,3
Skattekostnad 0,0 1,1
Resultat etter skatt 0,8 4,2
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 43,0 44,6
Omløpsmidler 60,7 58,9
Sum eiendeler 104 104
   
Sum egenkapital 75,2 74,4
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,1
Rentebærende gjeld 28,5 29,0
Rentefri gjeld 0,0 0,0
Sum gjeld og forpliktelser 28,5 29,1
Sum egenkapital og gjeld 104 104
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 104 103
Brutto driftsmargin (EBITDA) 3 % 10 %
Driftsmargin (EBIT) 0 % 7 %
Egenkapitalandel 73 % 72 %
Egenkapitalrentabilitet 1 % 6 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 4 år 4 % 4 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 1 % 6 %
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2017 2016
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 22,0 22,0
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 34 34
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 28,2 % 28,2 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 43 % 43 %

Gra mi nor AS er er et plan te for ed lings sel-
skap som dri ver plan te for ed ling, sortsre-
presentasjon og prebasisavl. Gra mi nor 
ble etab lert i 2002 som en vi de re ut vik ling 
av Norsk Korn for ed ling AS for å sam le 
norsk plan te for ed ling in nen for jord- og 
ha ge bruks veks ter i ett sel skap. 

Må let med sta tens ei er skap i Gra mi nor 
er å sik re at norsk jord- og ha ge bruk får 
til gang på kli ma til pas set, va ri ert og syk-
doms fritt plan te ma te ria le. Gra mi nor har 
an svar for all for ed ling av jord- og ha ge-
bruks veks ter i Norge.

Vik ti ge hen del ser
Vå ren 2017 ble nye lo ka ler for ren sing av 
pre ba sis tatt i bruk. Det te vil gi ge vinst 
både for HMS, kva li tets sik ring og ra sjo nell 
pro duk sjon.

Det ble god kjent én ny Gra mi nor-sort 
av bygg i 2017 og to uten lands ke sor ter 
samt én vårhvetesort.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Gra mi nor sitt sam funns an svar er å ut vik le 
og fram skaf fe plan te sor ter for nors ke og 
nor dis ke vekst for hold for å bi dra til økt 
mat pro duk sjon på nors ke res sur ser og 
iva re ta mat sik ker he ten i Norge.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Gra mi nor har i 2017 bi dratt til ut vik ling av 
kli ma til pas set og sykdomsfrie plantesorter 
for norsk jord bruk. Sel ska pets inn tek ter 
kom mer fra for ed ler- og li sens inn tek ter 
ba sert på såvareforretningenes salg. Gra-
mi nor har også ini ti ert og gjen nom ført for-
ed lings pro gram mer in nen eng veks ter, 
frukt, bær og po te ter med støt te fra sta ten. 

Sel ska pet har i 2017 le vert det om fang 
og kva li tets ni vå av pro duk ter og tje nes ter 
som er for ven tet, og gjen nom det te opp fylt 
sitt ho ved mål. Sel ska pets års regn skap vi ser 
et over skudd et ter skatt som er noe la ve re 
enn for ri ge år, men li ke vel til freds stil len de.

Administrerende direktør:  
Idun Christie

Styre: Hans Frode Kielland Asmyhr 
(leder), Bjørn Stabbetorp (nest- 
leder), Harald Lossius, Wenche 
Myhre Dale, Annette Olesen, Nina 
Heiberg, Jostein Fjeld, Jon Arne 
Dieseth* (* valgt av de ansatte)

Revisor: BDO AS

Statlig eierandel gjennom Landbruks- og matdepartementet: 28,2 %
Selskapets nettside: www.graminor.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Inntektsførte bevilgninger  1 071   1 057 
Andre driftsinntekter 143 159
Sum driftsinntekter 1 214 1 217
Driftskostnader 1 374 1 378
Netto finansposter 411 383
Driftsresultat før tap på utlån og garantier 251 222
Netto tap -50 10
Resultat før skatt 301 211
Skattekostnad 0 0
Resultat etter skatt 301 211
  
Balanse 2017 2016
Sum eiendeler 24 941 24 043
  
Innlån fra staten 15 690 15 020
Netto obligasjonsgjeld 0 0
Øvrig gjeld og forpliktelser 1 538 1 361
Andre avsetninger til forpliktelser 3 944 3 855
Sum låne- og investeringsfond 2 190 2 252
Sum gjeld og forpliktelser 23 362 22 488
Sum egenkapital 1 579 1 555
Sum egenkapital og gjeld 24 941 24 043
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter -306 -202
Innbetaling fra eier -52 178
Investeringsaktiviteter -119 -73
Finansieringsaktiviteter 670 195
Endring betalingsmidler 193 98
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 287 201
Utbytteandel 95 % 95 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 65 % 51 %
Utbytte til staten 271 183
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2017 2016
Bevilgninger 1 071 1 057
  
Disponering  
Overføringer til staten/eiere 271 201
Overført til/fra fond og egenkapital 30 10
Sum disponert 301 211
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 697 714
Andel ansatte i Norge 78 % 79 %
Statens eierandel årsslutt 51 % 51 %
Andel kvinner i styret totalt 55 % 55 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 56 % 56 %

In no va sjon Nor ges for mål er å være sta-
tens og fyl kes kom mu ne nes vir ke mid del 
for å rea li se re ver di ska pen de næ rings ut-
vik ling i hele lan det. Sel ska pet for val ter 
be drifts ret te de vir ke mid ler på opp drag 
fra uli ke de par te men ter og fyl kes kom mu-
ner. Det te er vir ke mid ler med fel les ho-
ved mål om å ut lø se be drifts- og sam-
funns øko no misk lønn som næ rings ut vik-
ling og å ut lø se re gi o ne nes næ rings mes si-
ge mu lig he ter gjen nom del mål om fle re 
gode grün de re, fle re vekst kraf ti ge be drif-
ter og fle re in no va ti ve næ rings mil jø er. 

In no va sjon Norge er or ga ni sert som 
særlovselskap i hen hold til lov om In no va-
sjon Norge. Til knyt nings for men in ne bæ rer 
at sel ska pet er et eget retts sub jekt med 
selv sten dig og fag lig an svar for be slut nin-
ger knyt tet til en kelt sa ker. Ei er ska pet til  
In no va sjon Norge er for delt mel lom sta ten 
ved Næ rings- og fis ke ri de par te men tet (51 
pst.) og fyl kes kom mu ne ne (49 pst.). 

Må let med sta tens ei er skap i In no va-
sjon Norge er å bi dra til et of fent lig ko or di-
nert til bud av be drifts ret te de til tak og ord-
nin ger som skal ut lø se be drifts- og sam-
funns øko no misk lønn som næ rings ut vik-
ling, og ut lø se re gi o ne nes næ rings mes si ge 
mu lig he ter. Sel ska pet skal ha ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
I 2017 har sel ska pet bi dratt med økt til-
gang til ri si ko ka pi tal for næ rings li vet gjen-
nom økt bruk av ri si ko lån og in tro duk sjon 
av opp starts lån for grün de re. To talt gav 
In no va sjon Norge 1,5 mrd. i ri si ko lån i 2017. 
Det te ble gjort mu lig ved å sig ne re en av-
ta le med Det eu ro pe is ke in ves te rings fon-
det (EIF) på to talt 1,2 mrd. kro ner, slik at 
ut lå net av ri si ko lån til nors ke be drif ter 
kun ne økes med 500 mill. i 2017. 

In no va sjon Norge fikk i ja nu ar 2017 i 
opp drag å styr ke Nor ges grøn ne of fen si-
ve pro fil for å sik re økt eks port, gi fle re 
sam hand lings are na er og gjø re Norge til 
et mer at trak tivt land å in ves te re i. Sam-
men med norsk næ rings liv ut vik les det et 
di gi talt ut stil lings vin du for å vise frem 
nors ke grøn ne og bæ re kraf ti ge løs nin ger. 

I 2017 jus ter te In no va sjon Norge sin til-
ste de væ rel se i to talt 11 land i tråd med 
til ba ke mel din gen fra norsk næ rings liv, 
mar ke de ne og stra te gi en som er lagt for 
sel ska pet.

For å syn lig gjø re til bu det til nors ke eks-
por tø rer fra et sam let vir ke mid del ap pa rat 
etablerte In no va sjon Norge sam men med 
re pre sen tan ter fra Eksportkreditt Norge, 
Ga ran ti in sti tut tet for eks port kre ditt (GIEK) 

og GIEK Kre ditt for sik ring et fel les eks port-
team for 2016 og 2017. Uan sett hvil ken av 
de fire oven nevn te vir ke mid del or ga ni sa-
sjo ne ne be drif te ne hen ven der seg til skal 
det sør ges for at kun der blir kob let mot 
de tje nes ter og støt te ord nin ger som er 
re le van te i hvert en kelt til fel le. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
In no va sjon Nor ges Bærekraftstrategi (2016– 
2020) set ter ram me ne for alt ar beid i In no-
va sjon Norge, og leg ger FNs bæ re krafts-
mål, prin sip pe ne til FNs Glo bal Com pact, 
OECDs ret nings lin jer for fler na sjo na le sel-
ska per og FNs vei le den de prin sip per for 
næ rings liv og men nes ke ret tig he ter til 
grunn for ar bei det med stra te gi en og im-
ple men te rin gen. Kra ve ne sel ska pet stil ler 
til kun der og sam ar beids part ne re er om-
talt i do ku men tet «God for ret nings skikk – 
In no va sjon Nor ges for vent nin ger til kun-
der og sam ar beids part ne re», som ba se-
rer seg på de sam me ret nings lin je ne og 
prin sip pe ne – alle aner kjen te stan dar der 
på samfunnsansvarsområdet. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Sel ska pets mål opp nå el se må les gjen nom 
tre effektkindikatorer i tråd med del må le-
ne. SSBs må lin ger  in di ke rer at be drif ter 
som har fått støt te fra In no va sjon Norge 
har en år lig mervekst i alle de tre ef fekt in-
di ka to re ne over en tre års pe ri ode sam-
men lig net med kon troll grup pen; en år lig 
mervekst i sine salgs inn tek ter på 12,7 
pro sent po eng (2016: 12,3), en år lig mer-
vekst i ver di ska ping på 6,1 pro sent po eng 
(2016: 6,2) og en år lig mervekst i pro duk ti-
vi tet på 2,1 pro sent po eng (2016: 2,2). 

I til legg til SSBs må lin ger av de tre ef-
fekt in di ka to ren gjen nom fø res det jevn li-
ge eva lue rin ger av en kelt ord nin ger. 

In no va sjon Norge fi nan si e res ho ved sa-
ke lig gjen nom opp drag fra de par te men-
ter og fyl kes kom mu ner, her un der også 
inn tek ter fra sel ska pets låne- og in ves te-
rings ak ti vi te ter. In no va sjon Norge har i 
se ne re år økt sin inn sats ret tet mot næ-
rings li vet, ho ved sa ke lig som føl ge av økt 
opp drags meng de, sam ti dig som sel ska-
pets sam le de driftskostnader er re du sert. 
Selskapet har også videreutviklet sin do-
kumentasjon og oppfølging av effektivite-
ten i ressursbruken.

Administrerende direktør:  
Anita Krohn Traaseth
Styre: Per Otto Dyb (leder), Jørand 
Ødegård Lunde (nestleder),  Arvid 
Andenæs, Kristin Misund, Jan 
Løkling, Jørand Ødegård Lunde, 
Helen Falch Fladmark, Kim Daniel 
Victor Arthur, Wenche Kjølås,  
Heidi Wang, Leela Borring Låstad*,  
Gaute Hagerup* (* valgt av de ansatte)   
Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartement: 51 %
Selskapets nettside: www.innovasjonnorge.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 12,3 13,3
Driftskostnader 12,2 12,3
Brutto driftsresultat (EBITDA) 0,3 1,1
Driftsresultat (EBIT) 0,1 1,0
Netto finansposter 0,1 0,1
Resultat før skatt 0,2 1,1
Skattekostnad 0,1 0,3
Resultat etter skatt 0,1 0,8
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 1,3 0,5
Omløpsmidler 12,7 14,0
Sum eiendeler 14,0 14,5
   
Egenkapital 11,6 11,5
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 2,3 3,0
Rentefri gjeld 0,0 0,0
Sum gjeld og forpliktelser 2,3 3,0
Sum egenkapital og gjeld 13,9 14,5
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 13,9 14,5
Brutto driftsmargin (EBITDA) 2 % 8 %
Driftsmargin (EBIT) 1 % 8 %
Egenkapitalandel 83 % 79 %
Egenkapitalrentabilitet 1 % 7 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 4 år 1 % 3 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 1 % 8 %
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2017 2016
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 3,6 3,6
  
Utbytte  2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 0,0 0,4
Utbytteandel 0 % 50 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 72 % 77 %
Utbytte til staten 0,0 0,2
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 19 20
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 51 % 51 %
Andel kvinner i styret totalt 33 % 33 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 20 % 20 %

Ki men Såvarelaboratoriet AS (Ki men) er 
Nor ges kom pe tan se sen ter på frø kva li tet 
og frø ana ly ser, og er na sjo nalt re fe ran se-
la bo ra to ri um for såvareanalyser. Sel ska-
pet har bygd opp sin kom pe tan se gjen-
nom mer enn 130 år, ho ved sa ke lig i stat-
lig eie. La bo ra to ri et ble i 2004 om or ga ni-
sert til ak sje sel skap. Sel ska pet eies av 
sta ten ved Land bruks- og mat de par te-
men tet (51 pst.), Fel les kjø pet Agri SA (34 
pst.) og Strand Unikorn AS (15 pst.). 

La bo ra to ri et er ak kre di tert av ISTA (In-
ternational Seed Tes ting As so cia ti on) for 
ana ly se av spi re ev ne, sunn het, ren het og 
vann be stem mel se i alle ak tu el le så va rer, 
og kan ut ste de in ter na sjo na le såvareser-
tifikater. Ak kre di te rin gen sik rer kva li tet og 
na sjo nal kom pe tan se in nen for fag om rå-
det. Kva li tets sik re de ana ly se re sul ta ter og 
tje nes ter er av be tyd ning for kun de ne.

Sel ska pets ho ved stra te gi er å iva re ta 
kom pe tan se på et nivå som dek ker såva-
rebransjens og na sjo nal for valt nings be-
hov for tje nes ter in nen for ren hets-, spi re- 
og sunn hets ana ly ser av så va rer.

Må let med sta tens ei er skap i Ki men er 
å drive såvareanalyser av frø og så korn 
for å sik re at den nors ke såvarebransjen 
får ut ført nød ven di ge pro duk sjons- og 
for valt nings ana ly ser som er fast satt i for-
skrif te ne for så va re, flog hav re, plan te hel-
se og plan te pro duk sjons om rå det.

Vik ti ge hen del ser
Året 2017 var pre get av sta bil or ga ni sa-
sjon og or di nær drift uten stør re hen del-
ser. Av be tyd ning for drif ten var li ke vel 
sty rets be slut ning om å in ves te re i ny frø-
skan ner. Ma nu el le ana ly ser og per son lig 
kom pe tan se kjen ne teg ner i høy grad ar-
bei det ved la bo ra to ri et, slik det fort satt 
gjør in nen frø kon troll virk som het ver den 
over. In ves te ring i tek no lo gi av den ne ty-
pen er der for frem ad ret tet og av øko no-
misk og drifts mes sig be tyd ning for sel ska-
pet. In ves te rin gen er stat ter i den ne om-

gang eld re type frø skan ner og med fø rer 
der for ikke be ty de lig end ring i dag lig drift.

I til legg til or di næ re såvareanalyser, ut-
før te la bo ra to ri et ana ly ser av frø prø ver fra 
Svalbard i regi av NorGens «100-års for søk». 
Ana ly ser av sli ke frø ut fø res hvert fem te år 
ved Ki men. Det er nå 30 år si den pro sjek tet 
star tet, og lag ring av frø i gru ve 3 kan sies å 
ha vært en for lø per til dan nel sen av Sval-
bard Glo ba le Frø hvelv. Det ble også ana ly-
sert en rek ke prø ver fra et nytt over våk-
nings- og kart leg gings pro sjekt: «Uøns ke de 
frø (ar ter) i im por tert mat, fôr og så va re», 
som ble star tet opp i regi av Mat til sy net. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Ki men har som mål å ha la vest mu lig kli-
ma gass ut slipp og mi ni mal mil jø på virk-
ning. Sel ska pet har lite rei se virk som het, 
og mil jø på virk ning vekt leg ges ved inn kjøp 
av va rer.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Sel ska pets inn tek ter kom mer ho ved sa ke lig 
fra salg av ana ly ser og tje nes ter til såvare-
bransje og and re (for valt ning, gård bru ke re, 
forsk nings in sti tu sjo ner mm.). Det of fent li-
ges kjøp av tje nes ter er spe si fi sert og or ga-
ni sert gjen nom kunnskapsstøtteavtale med 
Mat til sy net. Sel ska pet har i 2017 le vert det 
om fang og kva li tets ni vå av ana ly ser og tje-
nes ter som såvareforretninger, for valt ning 
og and re kun der har et ter spurt, og gjen-
nom det te opp fylt sitt ho ved mål.

Del ta kel se på in ter na sjo na le tes ter i 
regi av ak kre di te rings in stan sen ISTA gjør 
det mu lig å måle, og der med sik re, opp-
rett hol del se av kva li tet på ana ly se ne. 
Bran sjen må hele ti den leve med na tur li-
ge sving nin ger og det har vært ned gang i 
prø ve tall og ana ly se inn tek ter sam men lig-
net med 2016. Nød ven dig kom pe tan se ni-
vå er opp rett holdt sam ti dig med sta bi le 
pri ser gjen nom fle re år. Det te er mu lig-
gjort gjen nom ra sjo na li se ring av drif ten 
og sta dig fo kus på lavt kost nads ni vå.

Daglig leder:  
Birgitte Henriksen

Styre: Kåre Oskar Larsen (leder), 
Arnfinn Sjøseth (nestleder), 
Unni Abrahamsen, Jostein  
Fjeld, Jon Atle Repstad, Barbro 
Isaksen* (* valgt av de ansatte)

Revisor: Mazars Revisjon AS

Statlig eierandel gjennom Landbruks- og matdepartementet: 51 %
Selskapets nettside: www.kimen.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 55,9 57,4
Driftskostnader 61,5 57,2
Driftsresultat -5,6 0,1
Netto finansposter -0,2 -0,3
Resultat før skatt -5,8 -0,1
Skattekostnad 0,5 0,0
Resultat etter skatt -6,3 -0,1
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 0,0 2,5
Omløpsmidler 51,5 17,0
Sum eiendeler 51,5 19,5
  
Egenkapital 6,0 12,4
Avsetning til forpliktelser 28,4 0,0
Rentebærende gjeld 1,9 0,0
Rentefri gjeld 15,2 7,1
Sum gjeld og forpliktelser 45,5 7,1
Sum egenkapital og gjeld 51,5 19,5
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 24,8 -5,0
Investeringsaktiviteter -22,9 -21,0
Finansieringsaktiviteter 22,9 21,0
Endring betalingsmidler 24,8 -5,0
  
Tilskudd 2017 2016
Drifts- og investeringstilskudd fra staten 50,6 20,7
Tilskudd fra andre 0,9 3,0
Tilskudd overført til Bjørnøen AS -0,2 -0,2
Sum tilskudd til Kings Bay AS 51,3 23,5
  
Anvendelse av tilskudd  
Investeringer 21,0 23,0
Overført fra tidligere 2,0 0,0
Overført til neste år 29,2 -2,0
Tilskudd resultatført i året 3,1 2,5
Sum anvendelse av tilskudd 51,3 23,5
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 24 24
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 40 % 40 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Kings Bay AS eier og har an sva ret for drift 
og ut vik ling av in fra struk tu ren i Ny-Åle-
sund på Svalbard. Drif ten om fat ter bl.a. 
inn kvar te ring, be spis ning, kjøp og or ga ni-
se ring av fly trans port, sjøvertstjenester, 
be red skap, verk sted tje nes ter samt vann- 
og elek tri si tets for sy ning. Sel ska pet yter 
også tje nes ter ved dags an løp av tu rist skip 
og and re far tøy i som mer se son gen. 

Ti forsk nings mil jø er fra uli ke na sjo ner 
er fast etab lert i Ny-Ålesund, og opp mot 
20 uli ke forsk nings mil jø er har hvert år 
forsk nings pro sjek ter in nen for sel ska pets 
ei en dom i og rundt Ny-Ålesund. Kings Bay 
vekt leg ger mil jø venn lig og ef fek tiv drift.

Må let med sta tens ei er skap i Kings Bay 
er å sør ge for at Ny-Ålesund kan vi de re - 
ut vik les som et norsk sen ter for in ter na sjo-
nal ark tisk na tur vi ten ska pe lig forsk ning på 
Svalbard. Sel ska pet skal ha ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
An tall fors ker døgn var 14 248 i 2017. Det-
te er en øk ning på 930 døgn fra 2016, og 
øk nin gen er størst i årets fire før s te må ne-
der sam men lik net med tid li ge re år. Det 
to ta le an tall over nat tings døgn i Ny-Åle-
sund for 2017 var 26 017, in klu dert an sat-
te, be sø ken de og se song ar bei de re. 

I lø pet av 2017 er det kart lagt sto re set-
nings ska der i to bygg, på grunn av end rin-
ger i per ma fros ten. Set nings ska de ne kre-
ver byg nings mes si ge ut bed rin ger, og sel-
ska per job ber med pro sjek te re og gjen-
nom fø re dis se ar bei de ne. I til legg er 
sel ska pet i gang med å bygge et nytt fel les 
forsk nings bygg som skal fer dig stil les i 
2018. Det tid li ge re sy ke hu set er også satt 
i stand og har nå tolv opp da ter te over nat-
tings rom. 

Sel ska pet fort set ter å ut vik le in fra-
struk tu ren og byg nings mas sen i Ny-Åle-
sund som fel les fa si li te ter for forsk nings-
mil jø et, og sel ska pet har fo kus på en kli-
ma- og mil jø venn lig ut vik ling av ste det. 

Kings Bay fikk ny ad mi nist ra tiv le del se 
sis te halv år 2017. Ny ad mi nist re ren de di-
rek tør, kon tor sjef og forsk nings råd gi ver 
til tråd te i lø pet av juli må ned.

Det var tolv of fi si el le be søks grup per 
inn om Ny-Ålesund i 2017.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Kings Bay har of fent li ge til gjen ge li ge etis-
ke ret nings lin jer og rap por te rer i sin års-
be ret ning om sel ska pets ar beid med 
sam funns an svar. Sel ska pet er opp tatt av 
kli ma- og mil jø hen syn og har til ret te lagt 
virk som he ten sin med for mål om å mi ni-
ma li se rer på virk nin gen på na tur og mil jø 
rundt lo kal sam fun net i Ny- Ålesund. 

Kings Bay har etab ler te og inn ar bei de-
de ru ti ner for å hind re kor rup sjon samt 
ru ti ner for vars ling av and re kri tikk ver di ge 
for hold. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Sel ska pet mot tok i 2017 et drifts til skudd 
fra Kli ma- og mil jø de par te men tet på 53,6 
mill. kro ner og av det te var 20,5 mill. kro-
ner til et nytt fel les forsk nings bygg i Ny- 
Ålesund. 

Sel ska pets ut vik ling av byg nings mas-
sen og fo ku set på å til ret te leg ge for fel les-
fa si li te ter for fors ker ne er i sam svar med 
ei ers mål. Vi de re er det også en po si tiv ut-
vik ling i an tall forsk nings døgn i årets fire 
før s te må ne der, som tid li ge re har hatt la-
ve re ak ti vi tet. Selskapet fikk også 12 mill. 
kroner til istandsetting av Service- og ad-
ministrasjonsbygget i Ny- Ålesund.

Administrerende direktør:  
Per Erik Hanevold

Styre: Unni Steinsmo (leder),  
Widar Salbuvik (nestleder), Kirsten 
Broch-Mathisen, Egil Murud, Sven Ole 
Fagernæs

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel gjennom Klima- og miljødepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.kingsbay.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 262 277
Driftskostnader 276 244
Brutto driftsresultat (EBITDA) -1,9 42,9
Driftsresultat (EBIT) -13,2 32,8
Netto finansposter -0,2 -0,2
Resultat før skatt -13,4 32,6
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt -13,4 32,6
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 65,2 56,8
Omløpsmidler 58,5 80,7
Sum eiendeler 124 138
   
Egenkapital 7,9 18,7
Avsetning til forpliktelser 44,1 44,7
Rentebærende gjeld 5,6 8,1
Rentefri gjeld 66,0 66,0
Sum gjeld og forpliktelser 116 119
Sum egenkapital og gjeld 124 138
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter -0,1 13,4
Investeringsaktiviteter -19,0 -7,5
Finansieringsaktiviteter -4,4 4,5
Endring betalingsmidler -23,5 10,4
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 13,5 26,8
Brutto driftsmargin (EBITDA) -1 % 16 %
Driftsmargin (EBIT) -5 % 12 %
Egenkapitalandel 6 % 14 %
Egenkapitalrentabilitet -101 % 116 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 4 år 12 % 37 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -62 % 89 %
  
Andre nøkkeltall 2017 2016
Antall forestillinger totalt 1 052 1 129
Antall solgte billetter 224 142 274 491
Publikumsbelegg 72 % 83 %
Billettinntekter 50,0 60,8
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Kulturdepartementet 196 197
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 405 407
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 54 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 57 % 40 %

Na tio nal theat ret AS ble etab lert i 1899 
med for mål å drive tea ter virk som het. Sel-
ska pet har et sær lig an svar for å iva re ta 
na sjo na le kul tur po li tis ke in ter es ser på 
sce ne kunst om rå det. Na tio nal theat ret lig-
ger sen tralt plas sert i Oslo.

I Nationaltheatrets stra te gi for åre ne 
2015–2018 er det lagt en over ord net mål-
set ning om at Na tio nal theat ret skal være 
det le den de teat ret i Norge, ut vik le sce ne-
kuns ten og aner kjen nes in ter na sjo nalt. 
Kuns ten skal være dris tig og re le vant i til-
legg til at tea te ret skal være åpent og en-
ga sje ren de over for pub li kum. 

Tea te ret skal ar bei de for å bli et mo-
der ne tea ter hus – både or ga ni sa to ris ke 
og tek nisk – med tids mes si ge lo ka ler og 
fa si li te ter. Tea te ret er lo ka li sert med sce-
ner i Oslo sent rum og på Tors hov. I til legg 
er Riks teat rets og Nationaltheatrets fel les 
verk ste der lo ka li sert på Bro bekk.

Sta tens ei er skap i Na tio nal theat ret er 
be grun net ut fra kul tur po li tis ke for mål. 
Må le ne for be vilg nin ge ne til sce ne kunst-
for mål i 2017 var å leg ge til ret te for pro-
duk sjon, for mid ling og et ter spør sel av uli-
ke sce ne kunst ut trykk. Det te skal bygge 
opp un der de over ord ne de må le ne om å 
bi dra til at alle kan få til gang til kunst og 
kul tur av høy kva li tet og frem me kunst ne-
risk ut vik ling og for ny el se.

Vik ti ge hen del ser
Re gje rin gen fat tet i juni 2012 ved tak om 
at det skal gjen nom fø res en KS1-pro sess 
med en kon sept valg ut red ning og til hø-
ren de eks tern kva li tets sik ring i for bin del-
se med re ha bi li te rin gen av Nationalthea-
trets byg ning. Det lig ger som en for ut set-
ning at Nationaltheatrets byg ning skal re-
ha bi li te res og opp gra de res som tea ter. 
Kon sept valg ut red nin gen ble gjen nom ført 
i 2013–2014, og den eks ter ne kva li tets sik-
rin gen ble av slut tet høs ten 2015. Både 
kon sept valgs ut red nin gen og den eks ter-
ne kva li tets sik rin gen ble pub li sert 26. ok-
to ber 2015. Re gje rin gen ved tok å gå vi de-
re i pro ses sen vå ren 2017 og igang sat te 
da byg ge pro sjek tets av kla rings fase der 
Stats bygg skul le se nær me re på grunn for-

hol de ne un der teat ret, an tik va ris ke for-
hold, uni ver sell ut for ming og teat rets be-
hov for å leie lo ka ler uten for teat ret.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Na tio nal theat ret iva re tar na sjo na le kul-
tur his to ris ke in ter es ser på sce ne kunst-
om rå det. Na tio nal theat ret bi drar til at alle 
kan få til gang til sce ne kunst og kul tur av 
høy kva li tet, frem mer kunst ne risk ut vik-
ling og for ny el se, og iva re tar den na sjo na-
le kul tur ar ven. Gjen nom sin virk som het 
skal Na tio nal theat ret bi dra til en åpen og 
opp lyst of fent lig sam ta le. 

Teatret ser det også som et vik tig an-
svar å være en ar beids gi ver som ar bei der 
for et hel se frem men de ar beids mil jø, og 
inn ret te virk som he ten slik at man mi ni-
me rer ener gi bruk, av fall og ut slipp så 
langt ram me ne i da gens byg ning til la ter 
det.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Kunst ne risk sett var 2017 et godt år for 
Na tio nal theat ret. Tea te ret ble bl.a. no mi-
nert til tolv pri ser un der Hed da pri sen 
2017, hvil ket var ny re kord i Nationalthea-
trets his to rie. Jan Sæ lid mot tok pri sen for 
bes te mann li ge skue spil ler/ho ved rol le for 
rol len som Kong Bérenger i «Kon gen dør», 
Tor alv Maurstad fikk pri sen for bes te 
mann li ge skue spil ler/med spil ler for rol len 
som John i «Over fø ring» (et sam ar beid 
mel lom Na tio nal theat ret og Det nors ke 
Teatret), Sig rid Strøm Rei bo for bes te regi 
for «Som dere vil» (Na tio nal theat ret) og 
«Or lan do» (Ro ga land tea ter) og Arne Lyg-
re for bes te sce ne tekst for styk ket «La deg 
være». Skue spil ler Jan Sæ lid ble dess uten 
til delt Per Aabels æres pris for rol le ne som 
Kong Bérenger i «Kon gen dør» og John 
Gabriel Borkman i «Borkman».

Na tio nal theat ret sat te opp 741 fore stil-
lin ger i 2017, mot 866 i 2016. Teatret had-
de også en be ty de lig for mid lings ak ti vi tet. 
Bl.a. så bi dro tea ter sje fen med en rekke 
fore drag og tea te ret av holdt  269 formid-
lingsarrangmenter i teat ret. Sam let an tall 
pub li kum me re var 224 000 mot 274 000 i 
2016.

Administrerende direktør/teat-
ersjef: Hanne Gløtvold Tømta

Styre: Merete Smith (leder),  
Øystein Kåre Djupedal (nestleder), 
Olav Selvaag, Henrik Langeland,  
Tone Winje, Ingjerd Egeberg*,  
Mattis Herman Nyquist*, Bjørn Moe*  
(* valgt av de ansatte) 

Revisor: BDO AS

Statlig eierandel gjennom Kulturdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.nationaltheateret.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 595 582
Driftskostnader 574 555
Brutto driftsresultat (EBITDA) 30,0 34,3
Driftsresultat (EBIT) 21,0 26,4
Netto finansposter 1,9 2,3
Resultat før skatt 22,9 28,7
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 22,9 28,7
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 54,6 47,0
Omløpsmidler 294 250
Sum eiendeler 348 297
  
Egenkapital 154 131
Avsetning til forpliktelser 13,4 15,5
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 181 151
Sum gjeld og forpliktelser 194 167
Sum egenkapital og gjeld 348 297
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 38,9 20,4
Investeringsaktiviteter -36,5 -45,3
Finansieringsaktiviteter 0,0 -0,1
Valutaeffekter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler 2,4 -25,0
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 154 131
Brutto driftsmargin (EBITDA) 5 % 6 %
Driftsmargin (EBIT) 4 % 5 %
Egenkapitalandel 44 % 44 %
Egenkapitalrentabilitet 16 % 25 %
Gjennomsnittlig  
EK-rentabilitet siste 5 år 36 % 21 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 16 % 25 %
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Driftstilskudd 101,5 99,5
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 371 363
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 56,84 % 56,84 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

No fi ma AS er et in ter na sjo nalt aner kjent, 
næ rings ret tet forsk nings in sti tutt, med fo-
kus på prak tis ke an ven del ser av forsk nings-
re sul ta te ne. No fi ma skal bi dra til at ny 
forsk nings ba sert kunn skap og ide er med 
kom mer si elt potensiale ska per ar beids-
plas ser gjen nom bæ re kraf tig pro duk sjon, 
nye pro duk ter og tje nes ter til det bes te for 
sam fun net og sel ska pets opp drags gi ve re. 

Nofimas opp drags gi ve re kom mer fra 
ak va kul tur næ rin gen, fis ke ri næ rin gen, land- 
og hav ba sert mat in du stri, le ve ran dør in du-
stri, fôr le ve ran dør- og in gre di ens in du stri en 
samt of fent lig for valt ning. No fi ma har 371 
an sat te for delt på fem lo ka li te ter over hele 
lan det. Ho ved kon to ret lig ger i Tromsø.

Må let med sta tens ei er skap i No fi ma er 
å bi dra til at Norge har et sterkt og kom-
pe tent forsk nings mil jø som kan iva re ta 
mat in du stri en og fis ke ri- og hav bruks næ-
rin ge nes be hov for lang sik tig og stra te-
gisk næ rings ret tet forsk ning. Sel ska pet 
skal ha ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
Sel ska pet har fo kus på å styr ke vi ten ska pe-
lig pro duk sjon og kva li tet og har ut vik let en 
rek ke stra te gis ke forskningssatsninger fi-
nan si ert med sel ska pets grunn be vilg ning 
og egen fi nan sie ring. De stra te gis ke sats-
ningene er ut vik let i tett sam hand ling med 
næ rings ak tø re ne og skal bi dra til lang sik-
tig, grunn leg gen de forsk ning in nen for om-
rå der der det er av dek ket kunn skaps be-
hov. 

Sel ska pet har økt fo kus på at forsk-
nings re sul ta te ne skal bi dra til ver di ska-
ping. No fi ma har i lø pet av året ut vik let en 
egen in no va sjons stra te gi for å i stør re 
grad sik re at forsk nings re sul ta te ne tas i 
bruk i næ rings li vet. Stra te gi en im ple men-
te res gjen nom sel ska pets læ rings are na 
og i tett sam spill med næ rings ak tø re ne.

No fi ma har etab lert en hos pi te rings-
ord ning som gir sel ska pets an sat te mu lig-
het til å jobbe tett på næ rings liv og and re 
kunn skaps mil jø er i inn- og ut land. Ord-
nin gen gir an sat te bed re inn sikt i be hov 
og pro blem stil lin ger som kan lø ses med 
forsk nings ba sert kunn skap, som igjen gir 
inn spill til stra te gis ke forsk nings fag li ge 
pro blem stil lin ger.

No fi ma har styr ket sitt ar beid ret tet 
mot EUs Ho ri sont 2020 og har styr ket 

sam ar bei det med in ter na sjo na le forsk-
nings mil jø er. Ved ut gan gen av 2017 del-
tar sel ska pets fors ke re i el le ve Ho ri sont 
2020-pro sjek ter. I til legg del tar sel ska pets 
fors ke re ak tivt med å gi inn spill til EUs nye 
ram me pro gram, FWP 9, og del tar ak tivt 
som med lem mer i na sjo na le og in ter na-
sjo na le fora der forsk nings agen da set tes.

Sel ska pet har en re le vant og mo der ne 
forsk nings in fra struk tur. Det er gjen nom-
ført en be ty de lig opp gra de ring av sel ska-
pets virk som het i Bergen og det er star tet 
et re ha bi li te rings pro gram for forsk nings-
sta sjo nen på Sunn dals øra. I til legg er sel-
ska pets pi lot an legg i Kald fjord, Biotep, 
opp gra dert med mo der ne tek no lo gi. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
No fi ma ar bei der mål ret tet med ut ford rin-
ger knyt tet til FNs bærekraftmål. Dis se lig-
ger til grunn for alle ak ti vi te ter i virk som-
he tens forsk ning. 

No fi ma har etis ke og forsk nings etis ke 
ret nings lin jer. Sel ska pet leg ger Internatio-
nal La bour Organizations (ILO) åtte kjer-
ne kon ven sjo ner og føl ger sel skaps- og 
bran sje ori en ter te ret nings lin jer for sin 
rap por te ring. I til legg føl ger sel ska pet of-
fent li ge ret nings lin jer for å be gren se mil-
jø mes si ge på virk nin ger av forsk nings ak ti-
vi te te ne. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
No fi ma hev der seg i den na sjo na le og in-
ter na sjo na le kon kur ran sen om forsk-
nings mid ler. Sel ska pet le ve rer forsk nings-
ba sert kunn skap av høy vi ten ska pe lig kva-
li tet som bi drar til ut vik ling av bæ re kraf tig 
ak va kul tur og mat pro duk sjon. No fi ma 
fors ker på re le van te pro blem stil lin ger for 
in du stri, og gir forsk nings ba ser te inn spill 
til de par te men te ne, kom mu ner og fyl kes-
kom mu ner. 

Det er sterkt fo kus på at forsk nings re-
sul ta ter skal im ple men te res og bi dra til 
økt na sjo nal kon kur ran se kraft. No fi ma fi-
nan si e rer sine forsk nings opp drag gjen-
nom ut ly sin ger i Nor ges forsk nings råd, 
EU, fors kings fon de ne FHF og FFL, øv rig 
vir ke mid del ap pa rat og in du stri en. 

Sel ska pet mot tar ba sis mid ler fra Nor-
ges forsk nings råd og til skudd fra Næ-
rings- og fis ke ri de par te men tet. Det te ut-
gjør 32 pst. av sel ska pets om set ning. 

Administrerende direktør:  
Øyvind Fylling-Jensen 

Styre: Olav Fjell (leder), Eirik Selmer-
Olsen (nestleder), Yngve Myhre, Edel 
Storelvmo, Ann Øygård, Jens Petter 
Wold*, Åsa Maria O. Espmark*, Audun 
Iversen* (* valgt av de ansatte)

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 56,84 %
Selskapets nettside: www.nofima.no 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 34,7 34,7
Driftskostnader 34,7 32,8
Brutto driftsresultat (EBITDA) 0,7 2,4
Driftsresultat (EBIT) 0,0 1,9
Netto finansposter 0,1 0,1
Resultat før skatt 0,1 2,0
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 0,1 2,0
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 5,1 4,3
Omløpsmidler 11,5 14,0
Sum eiendeler 16,6 18,3
   
Egenkapital 13,1 13,1
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 3,5 5,2
Sum gjeld og forpliktelser 3,5 5,2
Sum egenkapital og gjeld 16,6 18,3
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 0,2 0,8
Investeringsaktiviteter -1,6 -1,7
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler -1,4 -0,9
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 13,1 13,1
Brutto driftsmargin (EBITDA) 2 % 7 %
Driftsmargin (EBIT) 0 % 5 %
Egenkapitalandel 79 % 72 %
Egenkapitalrentabilitet 1 % 17 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 4 år 22 % 30 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 1 % 17 %
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Helse- og omsorgsdepartementet 21,1 19,0
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 27 28
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 49 % 49 %
Andel kvinner i styret totalt 60 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 50 %

Nor disk Institutt for Odon to lo gis ke Ma
te ria ler AS (NIOM) ble etab lert som 
 ak sje sel skap 26. ok to ber 2009 med Hel se- 
og om sorgs de par te men tet (49 pst.) og 
UniRand AS (51 pst.) som ei e re. Sel ska pet 
ble grunn lagt i 1972 som in sti tutt un der-
lagt Nor disk mi nis ter råd og over dratt 
norsk ei er skap et ter po li tisk be slut ning.

Sel ska pet opp trer som nor disk sam ar-
beids or gan og skal frem me og vi de re fø re 
det nor dis ke sam ar bei det in nen for man-
dat og ram me kon trakt mel lom sel ska pet 
og Nor disk Mi nis ter råd. I til legg skal sel ska-
pet iva re ta for mål og opp ga ver som frem-
går av det år li ge stats bud sjett til Hel se- og 
om sorgs de par te men tet. NIOM og den fyl-
kes kom mu na le tann hel se tje nes tens kom-
pe tan se sent ra skal sam ar bei de om kli nis-
ke og pa si ent nære forsk nings pro sjek ter.

Sel ska pets vi sjon er å bi dra til at pa si-
en ter i nor dis ke land får sik re og vel fun ge-
ren de bio ma te ria ler. NIOMs stra te gi er å 
ha høy nor disk pro fil, ut fø re biomaterial 
forsk ning på høyt in ter na sjo nalt nivå, 
være en ak tiv pre miss le ve ran dør in nen 
eu ro pe isk og in ter na sjo nal stan dar di se-
ring, og at sel ska pets opp drags virk som-
het skal ge ne re re mid ler og kom pe tan se 
som kan styr ke den øv ri ge virk som he ten. 
Sel ska pets forsk nings- og in for ma sjons-
virk som het skal ba se res på vi ten ska pe lig 
grunn og være prak tisk an ven de lig i kli-
nisk virk som het.

Må let med sta tens ei er skap i NIOM er å 
sik re nor disk re pre sen ta sjon i sty ret. Det te 
var et vil kår fra Nor disk Mi nis ter råd (NMR) 
for å over fø re ei er ska pet fra NMR til den 
nors ke stat. Gjen nom sty re opp nev ning og 
ge ne ral for sam lin gen sik rer sta ten også 
inn fly tel se på NIOMs virk som het og in sti-
tut tets be tyd ning over for tann hel se fel tet 
som po li tikk om rå de i Norge.

Vik ti ge hen del ser
I 2017 var det 45 år si den NIOM ble grunn-
lagt, noe som ble mar kert med et to da-
gers nor disk se mi nar om forsk ning og 
pasientsikkerthet. 

NIOMs in for ma sjons virk som het, forsk-
nings virk som het og -sam ar beid samt gjes-
teforskeraktiviteten har stor nor disk nyt te. 
Ho ved fo kus har vært den ta le ma te ria ler 

og bio ma te ria ler ge ne relt. I til legg til kli nis-
ke pro sjek ter har sel ska pet hatt pro sjek ter 
in nen tok si ko lo gi, mik ro bio lo gi, polymer-
kjemi/utlekk og ma te rial egen ska per/uor-
ga nisk kje mi. Åtte gjes te fors ke re ble til-
budt løn net ar beids plass. 18 forsk nings-
pro sjek ter var av tverr vi ten ska pe lig ka rak-
ter og tolv sam nor dis ke, hvor NIOMs 
fors ke re har ko or di ne ren de an svar. Tverr-
vi ten ska pe lig og nor dis ke sam ar beids part-
ne re fin nes ved in sti tu sjo ner i Dan mark, 
Finland, Island, Norge og Sve ri ge. 

NIOM har et om fat ten de sam ar beid 
med tann hel se tje nes tens kom pe tan se-
sent ra i Norge. Nor dis ke tann le ger gjø res 
kjent med NIOMs forsk nings re sul ta ter og 
råd gjen nom fore drag på tann le ge nes 
års mø ter, webinarer, pub li se ring i nor dis-
ke tann le ge tids skrif ter, ny hets brev og NI-
OMs hjem me si de. 

NIOM har pub li sert 22 ar tik ler re la tert 
til sel ska pets forsk ning i in ter na sjo na le og 
nor dis ke tids skrif ter samt ut gitt el le ve ny-
hets brev og be svart et stort an tall hen-
ven del ser fra tann hel se per so nell, hel se-
myn dig he ter og pa si en ter. NIOMs fors ke-
re har sen tra le po si sjo ner  i eu ro pe isk og 
in ter na sjo nal stan dar di se ring in nen tann-
hel se og bio ma te ria ler ge ne relt, og har 
gitt vik ti ge bi drag til ut ar bei del sen av 
stan dar der på om rå de ne.

Bæ re kraft og sam funns an svar
NIOMs ak ti vi te ter har en stor be tyd ning 
for pa si ent sik ker he ten i Norge og i de øv-
ri ge nor dis ke lan de ne. NIOM skal le ve re 
nøy tral og pro du sent uav hen gig in for ma-
sjon ba sert på forsk ning pub li sert i aner-
kjen te in ter na sjo na le tids skrif ter med fag-
fel le vur de ring. 

NIOM ar bei der for at in ter na sjo na le 
stan dar der har re le van te krav som frem-
mer pa si ent sik ker het.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Nors ke hel se myn dig he ter fi nan si e rer hus- 
 leie, stan dar di se ring og kli nisk re la tert 
forsk ning som ut gjor de 65 pst. av om set-
nin gen i 2017. 

Forsk ning, in for ma sjon og stan dar di-
se ring har bi dratt til økt pa si ent sik ker het 
in nen tann hel se om rå det.

Administrerende direktør: Jon Einar Dahl 

Styre: Pål Barkvoll (leder), Hilde Kanli Galtung 
(nestleder), Ellen Berggreen, Vaska Vandevska-
Radunovic, Erik Gulbrandsen, Marianne Hiorth, 
Preben Hørsted Bindslev, Anne Nordblad, Helga 
Ágústsdóttir, Andreas Cederlund

Revisor: Lundes Revisjonskontor I DA

Statlig eierandel gjennom Helse- og omsorgsdepartementet: 49 %
Selskapets nettside: www.niom.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 1 605 615
Driftskostnader 144 537
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 358 463
Driftsresultat (EBIT) 1 461 78
Netto finansposter 501 -78
Resultat før skatt 1 962 -1
Skattekostnad 21 5
Resultat etter skatt 1 941 -6
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 14 053 5 237
Omløpsmidler 11 614 13 218
Sum eiendeler 25 667 18 455
  
Egenkapital 23 327 16 759
Avsetning til forpliktelser 383 27
Rentebærende gjeld 1 055 310
Rentefri gjeld 903 1 358
Sum gjeld og forpliktelser 2 341 1 696
Sum egenkapital og gjeld 25 667 18 455
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 614 1 863
Investeringsaktiviteter -1 138 -2 078
Finansieringsaktiviteter 1 415 1 454
Endring betalingsmidler 891 1 239
  
Nøkkeltall 2017 2016
Andel nye investeringer  
i minst utviklede land 34 % 57 %
Andel investeringer i Afrika 35 % 73 %
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Tilskudd til investeringsfaglig bistand 39 0
Kapitalinnskudd fra staten 1 500 1 478
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 71 69
Andel ansatte i Norge 70 % 67 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Nor fund (Sta tens In ves te rings fond for 
Næ rings virk som het i Ut vik lings land) ble 
opp ret tet av Stor tin get i 1997 som et stat-
lig eid og fi nan si ert in ves te rings sel skap. 
Nor fund er et vir ke mid del i norsk ut vik-
lings po li tikk som bi drar til øko no misk ut-
vik ling og ar beids plas ser i fat ti ge land 
gjen nom ut vik ling av lønn som me be drif-
ter, sær lig in nen ren ener gi, fi nans sek to-
ren og land bruk. Norfunds ho ved kon tor 
er i Oslo.

Må let med sta tens ei er skap i Nor fund 
er å bi dra til ut vik ling av bæ re kraf tig næ- 
ringsvirksomhet i ut vik lings land, gjen nom 
å fi nan si e re le ve dyk tig, lønn som virk som-
het som el lers ikke ville blitt igang satt som 
føl ge av høy øko no misk ri si ko. Sel ska pet 
skal ha ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
I 2017 inn gikk Nor fund in ves te rings for-
plik tel ser på til sam men 3,6 mrd. kro ner. 
Om lag 2,1 mrd. kro ner av det te var in ves-
te rin ger i for ny bar ener gi, 939 mill. kro ner 
in nen for fi nans in sti tu sjo ner, 169 mill. kro-
ner in nen mat og land bruk og 378 mill. 
kro ner i fond for små og mel lom sto re be-
drif ter (SMB-fond). Av nye in ves te rings av-
ta ler i 2017 ble 35 pst. gjort i Af ri ka sør for 
Sa ha ra. 34 pst. av nye in ves te rin ger ble 
gjort i de minst ut vik le de lan de ne (MUL). 

Den vik tig ste en kelt hen del sen i 2017 
var inn gå el se av en av ta le med Stat kraft 
som in ne bar at Nor fund solg te sine ei er-
an de ler i Stat kraft International Hydro In-
vest ments AS (SKI HI) og sam ti dig løs te ut 
Stat kraft fra sin del av ei er ska pet i SN Po-
wer AS. Nor fund ble med den ne trans ak-
sjo nen hel ei er av SN Power AS. Sel ska pet 
ope re rer nå som et dat ter sel skap og føl-
ges opp av Nor fund på sam me måte som 
de øv ri ge sel ska pe ne i por te føl jen.

Fon det har i 2017 iverk satt en rek ke til-
tak som ledd i opp føl ging av sel ska pets 
stra te gi. Fon det har styr ket sitt ar beid for 
å sik re et ter le vel se av re gel verk, fi nan si ell 
ri si ko og do ku men ta sjon av ut vik lings ef-
fek ter for hele por te føl jen. Det geo gra fis-
ke vir ke om rå det er ut vi det og om fat ter nå 

også Eti o pia og So ma lia samt at fon det 
har be gynt å in ves te re i Vest-Af ri ka. Det er 
etab lert et nytt re gi ons kon tor i Ac cra, 
Gha na.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Nor fund tar sam funns an svar gjen nom å 
set te høye krav til egen drift og til drif ten 
av virk som he te ne i por te føl jen. Nor fund 
har null to le ran se for kor rup sjon, og kre-
ver at men nes ke ret tig he ter, li ke stil ling,  
lo kal sam funn og hen syn til mil jø og bio lo-
gisk mang fold iva re tas. Nor fund stil ler 
der for krav ut over det som er re gu lert i 
den na sjo na le lov giv nin gen, og for plik ter 
virk som he te ne til å føl ge Ver dens ban kens 
International Fi nance Corporations stan-
dar der for mil jø og so si a le for hold. Opp-
føl ging av stan dar de ne er en in te grert del 
av ar bei det med å inn gå in ves te rings av ta-
ler og å føl ge opp in ves te rin ge ne. 

Ved ut gan gen av 2017 var to talt 292 000 
men nes ker sys sel satt i virk som he ter Nor-
fund har in ves tert di rek te el ler in di rek te i. 
Sel ska pe ne kjøp te va rer og tje nes ter fra  
lo ka le le ve ran dø rer for 16,8 mrd. kro ner 
og virk som he te ne i Norfunds por te føl je 
be tal te 9,3 mrd. kro ner i skat ter og av gif ter 
til myn dig he te ne i lan de ne de ope re rer i.  
I 2017 pro du ser te ener gi sel ska pe ne i Nor-
funds por te føl je to talt 14,7 TWh elek tri si-
tet, hvor av 34 pst. i MUL. Norfunds for ny-
bar por te føl je bi dro til re duk sjon av om lag 
4,7 mill. tonn CO2-ut slipp i 2017. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Hen sik ten til Nor fund er å etab le re le ve-
dyk tig, lønn som virk som het som el lers 
ikke vil bli igang satt som føl ge av høy ri si-
ko. Nor fund har di rek te og in di rek te in ves-
tert i 845 virk som he ter. 

I 2017 var av kast nin gen på in ves te-
rings por te føl jen i in ves te rings va lu ta 14 
pst., og i nors ke kro ner 10 pst. Si den fon-
dets opp start har år lig gjen nom snitt lig av-
kast ning i in ves te rings va lu ta vært 6 pst., 
og i nors ke kro ner 9 pst., der av kast nin-
gen er be reg net fra oppstarttidspunkt for 
in ves te rin ge ne. 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter  362  564
Driftskostnader  506  532
Brutto driftsresultat (EBITDA)  -143  33,1
Driftsresultat (EBIT)  -144  31,9
Netto finansposter  6  10,0
Resultat før skatt  -138  41,9
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt  -138  41,9
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 2,4 3,3
Omløpsmidler 434 603
Sum eiendeler 436 606
  
Egenkapital 343 481
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 93 125
Sum gjeld og forpliktelser 93 125
Sum egenkapital og gjeld 436 606
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter -111 40,3
Investeringsaktiviteter -5 -30,7
Finansieringsaktiviteter 0 0,0
Endring betalingsmidler -117 9,6
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 343 481
Brutto driftsmargin (EBITDA) -39 % 6 %
Driftsmargin (EBIT) -40 % 6 %
Egenkapitalandel 79 % 79 %
Egenkapitalrentabilitet -34 % 9 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 3 % 12 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -32 % 10 %
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 82 77
Andel ansatte i Norge 70 % 67 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 60 % 60 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 57 % 57 %

Norges sjømatråd AS skal øke verdiska-
pingen i fiskeri- og havbruksnæringen 
gjennom økt etterspørsel og kunnskap om 
norsk sjømat i inn- og utland. Dette opp-
nås gjennom generisk markedsføring, ar-
beid med markedsinformasjon, markeds-
adgang og beredskap. Norges sjømatråd 
skal også søke å utvikle nye og videreutvi-
kle etablerte markeder, og fremme og 
trygge omdømmet til norsk sjømat. Ho-
vedkontoret ligger i Tromsø og selskapet 
har egne ansatte i ytterligere 13 markeder. 

Målet med statens eierskap i Norges 
sjømatråd er å ha et sektorpolitisk virke-
middel som bidrar til å øke verdiskapin-
gen i fiskeri- og havbruksnæringen gjen-
nom økt etterspørsel og kunnskap om 
norsk sjømat i inn- og utland. Selskapet 
skal ha effektiv drift. 

Viktige hendelser
Norsk sjømateksport satte også i 2017 ny 
verdirekord. Det ble eksportert 2,6 mill. 
tonn sjømat til en verdi av 94,5 mrd. kro-
ner, en økning i verdi og volum på hen-
holdsvis 3 og 7 pst. Laks er den viktigste 
arten og utgjør om lag 70 pst. av den totale 
eksportverdien. EU importerte også i år 
norsk sjømat for over 60 mrd. kroner, og 
er dermed næringens viktigste marked.  

I mai 2016 ble Norge ved Nærings- og 
fiskeridepartementet klagd inn til EØS-til-
synet ESA, med påstand om at markeds-
avgiften og aktiviteten til Sjømatrådet er i 
strid med EØS-avtalen. Den ene saken 
gjaldt i hovedsak påstand om at aktivite-
tene i Norge innebærer en importrestrik-
sjon. Den andre saken gjaldt anførsel om 
at markedsavgiften og Sjømatrådets virk-
somhet er ulovlig statsstøtte. 

I saken gjeldende statsstøtte besluttet 
ESA å lukke saken med henvisning til at de 
mener at de ikke har kompetanse til å prø-
ve spørsmål om statsstøtte i fiskerisekto-
ren. Marine Harvest klagde beslutningen 
inn for EFTA-domstolen. 27. november 
2017 falt dommen fra EFTA-domstolen som 
konkluderte med at ESA ikke har kompe-
tanse til å prøve statsstøttespørsmål i fiske-
risektoren. Klagen vedrørende handelsres-
triksjoner er fortsatt oppe til vurdering. 

Bærekraft og samfunnsansvar
Norges sjømatråd har offentlig tilgjenge-
lige etiske retningslinjer for sitt arbeid 
med samfunnsansvar. Selskapet legger 
International Labour Organizations (ILOs) 
åtte kjernekonvensjoner til grunn for sin 
virksomhet. 

Sektorpolitisk måloppnåelse
For å kartlegge i hvilken grad Sjømatrådet 
oppfyllet sitt mandat gjennomfører orga-
nisasjonen analyser for å måle hvor stor 
merverdi markedsavgiften bidrar med til 
norsk sjømatnæring. Dette gjøres med av-
kastningsanalyser og økonometriske me-
toder hvor investeringene isoleres ved at 
det kontrolleres for andre relevante mar-
kedsmessige forklaringsvariabler. Sjømat- 
rådet har i dette arbeidet valgt å inngå en 
3-årig evalueringsavtale med FABA (For-
casting and Business Analysis) ved Texas 
A&M University, et fagmiljø som er spesia-
lisert på avkastningsanalyse av fellesmar-
kedsføring.

Beregninger for perioden 2003 til 
2016 viser at 10 pst. av verdien av Norsk 
sjømateksport i perioden kan tilskrives 
Sjømatrådets investering av markedsav-
giften. Dette resultatet gjør seg gjeldene i 
form av en eksportprisøkning på mellom 
3,5 og 12 pst. og en økning i eksportvo-
lum på opptil 6,5 pst. Studien konklude-
rer videre med at Sjømatrådets arbeid 
har realisert en avkastning på mellom 14 
kroner og 16 kroner pr. krone brukt til å 
fremme sjømateksport. I juni 2018 vil 
FABA levere en ny studie der de spesifikt 
går inn og vurderer investeringene som 
er gjort innen kategorien hvitfisk.

I tillegg til disse overordnede studiene 
gjennomfører Sjømatrådet effektstudier 
knyttet til enkeltkampanjer. I 2017 ble det 
gjennomført en slik studie i forbindelse 
med en større laksekampanje i Spania 
hvor det ble investert 1,7 mill. euro. Stu-
dien ble gjennomført av Kantar og viste at 
kampanjen hadde en direkte salgsutlø-
sende effekt (i tillegg til merkevarebyg-
gende) der hver investerte euro bidro til 
et mersalg av laks på 1,56 euro.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 621,0 388,8
Driftskostnader 615,6 410,3
Brutto driftsresultat (EBITDA) 37,0 3,4
Driftsresultat (EBIT) 5,4 -21,5
Netto finansposter  0,9   2,0 
Resultat før skatt 6,3 -19,5
Skattekostnad 0 0,0
Resultat etter skatt 6,3 -19,5
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 152,3 83,0
Omløpsmidler 125,1 177,7
Sum eiendeler 277,4 260,7
  
Sum egenkapital 108,5 102,1
Avsetning til forpliktelser 46,3 31,3
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 122,6 127,2
Sum gjeld og forpliktelser 168,9 158,5
Sum egenkapital og gjeld 277,4 260,6
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 90,5 -17,9
Investeringsaktiviteter -101,0 -31,2
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler -10,5 -49,1
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 108,5 102,1
Brutto driftsmargin (EBITDA) 6 % 1 %
Driftsmargin (EBIT) 1 % -6 %
Egenkapitalandel 39 % 39 %
Egenkapitalrentabilitet 6 % -17 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 0 % 0 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 7 % -17 %
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Helse- og omsorgsdepartementet 110,2 107,8
Andre 0,0 0,0
Sum tilskudd 110,2 107,8
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 321 201
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 57 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 60 %

Norsk Hel se nett SF ble stif tet i 2009 av 
Hel se- og om sorgs de par te men tet. Stats-
fore ta ket har an svar for å drive og vi de re-
ut vik le en sik ker, ro bust og hen sikts mes sig 
na sjo nal IKT-in fra struk tur for ef fek tiv sam-
hand ling mel lom alle ak tø rer i hel se- og 
om sorgs sek to ren (Hel se net tet). Det te in-
klu de rer også ut vik ling, etab le ring og drift 
av en rek ke na sjo na le tje nes ter, bl.a. www.
helsenorge.no, kjer ne jour nal, elek tro nisk 
da ta ut veks ling (EDI) og vi deo kon fe ran se.

Norsk Hel se nett SFs ak ti vi te ter fi nan si-
e res gjen nom med lems av gift for til knyt-
ning til Hel se net tet, stat li ge be vilg nin ger 
til drift av na sjo na le tje nes ter og uli ke pro-
sjek ter samt gjen nom salg av tje nes ter. 
Kun de grup pen be står av alle hel se fo re-
tak, kom mu ner, fast le ger og and re be-
hand le re i hel se- og om sorgs sek to ren og 
en rek ke tred je parts le ve ran dø rer som le-
ve rer tje nes ter til dis se over Hel se net tet.

1. ja nu ar 2017 etab ler te Norsk Hel se-
nett SF et ad mi nist ra tivt tje nes te sen ter in-
nen IKT og an skaf fel ser for de el le ve eta-
te ne i den sen tra le hel se for valt nin gen.

Norsk Hel se nett SF har pr. 31. de sem-
ber 2017 to talt 321 an sat te for delt på ho-
ved kon to ret i Trondheim og av de lings-
kon to re ne i Tromsø og Oslo. Det ar bei des 
med å etab le re et kon tor i Long year by en 
på Svalbard.

Må let med sta tens ei er skap i Norsk 
Hel se nett er å sik re til gang til nød ven dig 
hel se in for ma sjon på en sik ker IKT-platt-
form for for valt ning og kom mu ni ka sjon 
av in for ma sjon og bruk av te le me di sins ke 
løs nin ger i sek to ren. Sel ska pet skal ha ef-
fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
Tra fik ken i Hel se net tet øker sta dig og i 
2017 ble det sendt nes ten 214 mill. me di-
sins ke mel din ger mel lom ak tø re ne i hel se- 
og om sorgs sek to ren. Det te vi ser at ak tø-
re ne i hel se- og om sorgs sek to ren om fav-
ner de di gi ta le løs nin ge ne som til bys.

Det nye, høytilgjengelige stam net tet 
for sek to ren blir bygd ut i hel se re gi o ne ne, 
slik at re gio na le og lo ka le sy ke hus får et 

nett som er til pas set sek to rens frem ti di ge 
krav til sik ker het, ka pa si tet og kva li tet.  
I 2017 ble stam net tet i Hel se Nord le vert 
og satt i ope ra tiv drift.

Bærekrat og sam funns an svar
Norsk Hel se nett SF ut ø ver sitt sam funns-
an svar bl.a. gjen nom å leg ge til ret te for 
lær lin ger og å ha et godt opp læ rings mil jø. 
Stats fore ta ket gjen nom fø rer fle re til tak 
mot stu den ter, både gjen nom un der vis-
ning og ved be drifts be søk. Norsk Hel se-
nett er opp tatt av mang fold i or ga ni sa sjo-
nen og tar an sva ret med å være en IA-be-
drift. Stats fore ta ket har et godt sam ar beid 
med NAV for til ret te leg ging av ar beids-
plas ser og til bud om prak sis plas ser. 

Norsk Hel se nett SF er en vik tig fag lig res-
surs og bi drags yter til ut vik ling av IKT-opp-
ga ver på na sjo nalt nivå. Stats fore ta ket ar-
bei der for å få til så kli ma- og mil jø venn lig 
drift som mu lig, gjen nom mil jø venn li ge 
kon tor lo ka ler, nær het til kol lek tiv trans port, 
bruk av ener gi spa ren de vir tu el le pro duk ter 
og ut strakt bruk av vi deo kon fe ran ser for å 
re du se re rei se ak ti vi tet.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Norsk Hel se nett SF bi drar til at sek to ren 
tar i bruk di gi ta le løs nin ger og til økt di gi-
tal sam hand ling. Tje nes te sen ter for hel-
se for valt nin gen er etab lert og ut vi del se 
av stam nett på går. Virk som he ten har bi-
dratt til na sjo na le tje nes ter som HelseID 
og elek tro nisk fød sels mel ding. Meldings-
validator er vi de re ut vik let for å sik re bed-
re kva li tet på me di sins ke mel din ger. 

HelseCERT mo ni to re rer tra fik ken i Hel-
se net tet og gjen nom fø rer fle re til tak for 
in for ma sjons sik ker het, bl.a. inntregnings-
tester og in for ma sjons ar beid. Fi nan si e-
rin gen av Norsk Hel se nett SF er ba sert på 
med lems av gift, ti me pris, av ta le pris og of-
fent lig til de ling over stats bud sjet tet. Tje-
nes te sen te ret fi nan si e res gjen nom en 
pris mo dell ba sert på et etab lert kost nads-
grunn lag. Det er påstartet et ar beid med å 
etab le re tje nes te pris ba sert på for bruk av 
tje nes ter.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 5 921 5 699
Driftskostnader 5 918 5 695
Brutto driftsresultat (EBITDA) 357 283
Driftsresultat (EBIT) 3 4
Netto finansposter 44 41
Resultat før skatt 47 46
Skattekostnad 4 2
Resultat etter skatt 43 43
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 1 650 1 741
Omløpsmidler 1 480 1 277
Sum eiendeler 3 130 3 018
   
Egenkapital 1 157 1 129
Avsetning til forpliktelser 995 939
Rentebærende gjeld 0 0
Rentefri gjeld 978 950
Sum gjeld og forpliktelser 1 973 1 889
Sum egenkapital og gjeld 3 130 3 018
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 294 246
Investeringsaktiviteter -83 -193
Finansieringsaktiviteter 0 -113
Endring betalingsmidler 211 -61
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 1 157 1 129
Brutto driftsmargin (EBITDA) 6 % 5 %
Driftsmargin (EBIT) 0 % 0 %
Egenkapitalandel 37 % 37 %
Egenkapitalrentabilitet 4 % 4 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år -1 % -1 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 5 % 5 %
  
Andre nøkkeltall 2017 2016
Lisensavgiftens andel av totale inntekter 94,2 % 96,8 %
Lisensavgift pr. år pr.  
husstand inklusiv mva. 2 868 2 835
Andel av befolkningen  
som bruker NRK daglig 85 % 86 %
Markedsandel fjernsyn (hele året) 40 % 39 %
Markedsandel radio (hele året) 66 % 68 %
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Kulturdepartementet 0,3 0,3
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 3 419 3 450
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

Norsk riks kring kas ting AS (NRK) ble 
etab lert i 1933. Med tre li ne æ re TV-ka na-
ler, 13 ra dio ka na ler på DAB, strøm me tje-
nes te ne NRK TV, NRK Su per og NRK Ra-
dio, nett ste det NRK.no, yr.no og inn hold 
på mo bil byr NRK på et bredt me die til bud. 

NRKs all menn kring kas ter opp drag er 
fast satt i sel ska pets ved tek ter. Opp dra get 
hvi ler på tre grunn pi la rer: NRK skal un-
der støt te og styr ke de mo kra ti et, NRK skal 
styr ke norsk språk, iden ti tet og kul tur og 
NRK skal være all ment til gjen ge lig. Det 
sis te er en for ut set ning for å lyk kes med 
de to før s te. 

NRK re flek te rer det geo gra fis ke mang-
fol det i Norge og er tilstede på over 50 
ste der i Norge. NRKs ho ved kon tor lig ger i 
Oslo. I til legg har NRK 15 dis trikts kon to rer 
som til byr folk ny he ter fra hele lan det til 
hele lan det. NRK Sáp mi har ho ved kon tor i 
Ka ras jok. NRK har også 10 kor re spon den-
ter med kon tor i Nai ro bi, Bei jing, Istan bul, 
Kai ro, Mos kva, Berlin, Brus sel, Lon don og 
Washington DC.

Må let med sta tens ei er skap i NRK er å 
sør ge for god all menn kring kas ting i Nor-
ge. Sel ska pet skal ha ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
I lø pet av 2017 av vik let NRK sine ana lo ge 
FM-sen din ger.

Stor tin get ved tok i juni 2017 en ny 
NRK-pla kat. NRK-pla ka ten er det po li tis ke 
sty rings do ku men tet for NRKs inn holds-
for plik tel ser og virk som het, og ut tryk ker 
Stortingets over ord ne de krav og ram mer 
for NRK. Det for mel le all menn kring kas-
tings opp dra get er fast satt i ved tek te ne. 
Ved tek te ne ble end ret i NRKs ge ne ral for-
sam ling i de sem ber 2017.

Stor tings be hand lin gen av Meld.St. 15 
(2016–2017) «Eit mo der ne og fram tids-
retta NRK - Fi nan si e ring og innhaldsplik-
ter» ber re gje rin gen ut re de og fore slå en 
ny fi nan sie rings mo dell for NRK. Be hand-
lin gen ga vi de re støt te til de par te men tets 
be slut ning om å inn fø re et fi re årig sty-
rings sig nal for stør rel sen på de øko no-
mis ke ram me ne til NRK.

Bæ re kraft og sam funns an svar
NRK ar bei der mål ret tet med de for hol de-
ne som er ve sent li ge for virk som he tens 
inn virk ning på men nes ker, sam funn og 
mil jø. 

NRK sy ste ma ti ser te, sam let og pub li ser-
te en be skri vel se av be drif tens ar beid med 
sam funns an svar, brutt ned på ni uli ke ho-
ved om rå der. Be skri vel sen er pub li sert på 
https://www.nrk.no/in for ma sjon/xl/
NRKs-sam funns an svar. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
I en si tua sjon med glo ba li se ring og økt 
kon kur ran se om folks tid og oppsmerk-
somhet, er både opp slut nin gen om og le-
gi ti mi te ten til NRK høy i den nors ke be-
folk nin gen. 85 pst. av alle over tolv år bru-
ker ett el ler fle re av NRKs til bud dag lig. 
NRK har også et godt om døm me i be folk-
nin gen. NRK lig ger øverst på Ipsos lis te 
over be drif ter med best om døm me i 
2017. NRK har en sta bilt høy opp slut ning 
om li sen sen. I NRKs år li ge pro fil un der sø-
kel se sva rer 69 pst. at de får «svært god» 
el ler «god» va lu ta for li sen sen.

NRK (kon sern) fikk et over skudd på 44 
mill. kro ner i 2017. Det te er  uend ret fra 
2016. Regn ska pet for 2017 in ne holdt eks-
tra or di nær ge vinst fra sal get av NRKs ei-
en dom i Bergen samt eks tra or di næ re 
pos ter knyt tet til ned skriv ning av an leggs-
mid ler og  pro gram mer der NRK har 
mang len de ret tig he ter til strøm ming.

Kring kas tings av gif ten økte fra 2 835 
kro ner i 2016 til 2 878 kro ner i 2017, beg-
ge tall inkl. 10 pst. mva. An tall li sens be ta-
le re økte med 7 000 fra de sem ber 2016 til 
de sem ber 2017, og ut gjør 2 038 000 li-
sens be ta le re ved ut gan gen av 2017. NRKs 
kom mer si el le ak ti vi te ter er or ga ni sert 
gjen nom NRK Ak ti vum AS (hel eid dat ter-
sel skap). NRKs kom mer si el le ak ti vi te ter 
ga et sam let bi drag til pro gram virk som-
he ten på 88 mill. kro ner i 2017.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 34 922 32 039
Driftskostnader 29 700 27 056
Brutto driftsresultat (EBITDA) 5 430 5 217
Driftsresultat (EBIT) 5 222 4 983
Netto finansposter 28 19
Resultat før skatt 5 251 5 002
Skattekostnad 0 0
Resultat etter skatt 5 251 5 002
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 715 853
Omløpsmidler 5622 5 101
Sum eiendeler 6 336 5 954
  
Egenkapital 364 364
Avsetning til forpliktelser 141 109
Rentebærende gjeld 0 0
Rentefri gjeld 5 831 5 481
Sum gjeld og forpliktelser 5 972 5 589
Sum egenkapital og gjeld 6 336 5 953
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 5 555 5 422
Investeringsaktiviteter -55 -198
Finansieringsaktiviteter -4 945 -4 363
Endring betalingsmidler 555 862
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 364 364
Brutto driftsmargin (EBITDA) 16 % 16 %
Driftsmargin (EBIT) 15 % 16 %
Egenkapitalandel 6 % 6 %
  
Resultatdisponering 2017 2016
Overskudd fordelt til tippenøkkelen 4 715 4 336
Grasrotandelen 455 447
Overskudd til helse og rehabilitering 
(inngår i tippenøkkelen fra 2016) 0 0
Bingoentreprenørenes  
overskuddsformål 66 63
Tiltak mot spilleavhengighet 15 6
Overført til/fra annen egenkapital 0 150
Sum disponert 5 251 5 002
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 406 408
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Norsk Tipping AS ble opp ret tet i 1946 og 
star tet sin virk som het i 1948. Sel ska pet 
har ene rett på å til by en rek ke pen ge spill i 
Norge i med hold av lov om pen ge spill. 
Norsk Tipping hol der til på Ha mar.

I hen hold til spil le reg ler fast satt av Kul-
tur de par te men tet skal sel ska pet av hol de 
og for mid le pen ge spill i tryg ge for mer  
un der of fent lig kon troll, for å fo re byg ge 
ne ga ti ve kon se kven ser av pen ge spil le ne. 
Sam ti dig skal sel ska pet gjen nom ra sjo nell 
drift leg ge til ret te for at mest mu lig av 
over skud det fra spil le ne kan gå til sam-
funns nyt ti ge for mål be stemt av ei e ren.  

Ord nin gen som kal les Gras rot an de len 
gir spil ler ne mu lig het til å for de le et be løp 
til sva ren de 7 pst. av inn sat sen til et selv-
valgt for mål (end ret fra 5 pst fra 1. jan. 
2018).  

Må let med sta tens ei er skap i Norsk 
Tipping er å fo re byg ge pro blem spill ved å 
ka na li se re nord menns spil le lyst inn mot 
et mo de rat og an svar lig til bud. 

Vik ti ge hen del ser
I mai 2017 be hand let Stor tin get prin sip-
pe ne i stor tings mel din gen «Alt å vin ne – 
ein ansvarleg og ak tiv pengespelpolitikk». 
Stor tin get fast slår at det fort satt er fore-
byg ging og an svar lig het som er de fø ren-
de hen sy ne ne for pen ge spill po li tik ken, og 
at ene retts mo del len er best eg net til å iva-
re ta det te. Det te be kref ter Norsk Tip pings 
sam funns opp drag og leg ger fø rin ger for 
vi de re ut vik ling av sel ska pet.

Sel ska pet skal løf te ar bei det med an-
svar lig het yt ter li ge re, og har sto re am bi-
sjo ner på om rå det. Sam ti dig er det av gjø-
ren de at de re gu ler te ak tø re ne har en stor 
mar keds an del, noe som for ut set ter at sel-
ska pets til bud opp fat tes som at trak tivt. 

På den ne bak grunn har sel ska pet ar-
bei det med or ga ni sa sjons ut vik ling og kon-
ti nu er lig for bed ring og in no va sjon. Ny or-
ga ni sa sjons mo dell im ple men te res i 2018.  

Stor tin get har bedt om en rap port som 
vur de rer om Norsk Tipping og Norsk Riks-
to tos or ga ni se ring, pro dukt por te føl je og 
mar keds fø ring er på et rik tig nivå for å 
iva re ta opp dra get om å ka na li se re spille-
be ho vet i be folk nin gen. Rap por ten er 
ven tet i juni 2018.  

Bæ re kraft og sam funns an svar
Norsk Tipping skal ta an svar for sin på-
virk ning på men nes ker, sam funn og mil jø, 
og iden ti fi se re om rå der hvor det er mu lig 
å bi dra eks tra po si tivt til sam funns ut vik-
lin gen.  

Samfunnsansvarsarbeidet i 2017 hand-
let pri mært om im ple men te ring av po li cy 
for sam funns an svar, ved tatt i 2016. Den ne 
gir fø rin ger for hvor dan etikk, mil jø og 
sam funns mes si ge hen syn skal in te gre res i 
virk som he ten.  

Fo kus om rå de ne an svar lig spill virk-
som het, for ret nings etikk, an ti kor rup sjon, 
men nes ke ret tig he ter og mil jø er om rå der 
på så kalt «com pli ance-nivå» med ty de-
ligst for vent nin ger til Norsk Tipping fra 
eier og øv ri ge in ter es sen ter. For vent nin-
ge ne til fo kus om rå de ne li ke stil ling/mang-
fold og ar beids mil jø/hel se er ikke like ty-
de li ge, men her har sel ska pet, som en 
stor og vik tig sam funns ak tør, størst mu-
lig het til å bi dra. 

Et eks em pel fra 2017 er da sel ska pet 
tok til orde for like mu lig he ter for jen ter 
som for gut ter i id ret ten. Norsk Tipping 
be vis te sitt en ga sje ment gjen nom nytt 
spon sor sam ar beid med Se rie for en in gen 
for kvin ne fot ball. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Det vik tig ste av sel ska pets sek tor po li tis ke 
mål, er fore byg ging av spil le pro ble mer. 
Sel ska pet ar bei der me to disk og kunn-
skaps ba sert med te ma et, både når det 
gjel der ut vik ling av pro duk ter, mar keds fø-
ring, an svar lig hets til tak og forsk ning. Lot-
te ri til sy net re vi de rer Norsk Tipping år lig 
på om rå det «an svar lig spill».

Et ter før s te hele år med to tal gren ser 
for tap, ser vi at kun de nes spil le møns ter 
be ve ger seg i «grønn» ret ning. At det te 
skjer i et år med re kord stor om set ning og 
over skudd, er gode re sul ta ter. 

Tal le ne fra 2017 vi ser at sel ska pet lyk-
kes godt med å ka na li se re nye kun der, 
slik sam funns opp dra get sier. Norsk Tip-
ping fikk rundt 83 000 nye kun der i 2017, 
hvor av 70 pst. er un der 40 år. To talt 1,96 
mill. kun der spil te på Norsk Tip pings spill i 
2017. Sam men med re kord over skud det 
på 5, 25 mrd. kro ner, vi ser det te at sel ska-
pet ev ner å fram stå som at trak ti ve for nye 
ge ne ra sjo ner spil le re. 

Norsk Tipping skal drive ef fek tivt, til 
bes te for for må le ne. Sel ska pet ar bei der 
sy ste ma tisk med kost nads ef fek ti vi te ten 
og lig ger for an mål for kost nads an del for 
pe ri oden.    
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Nors ke tog ble fi sjo nert ut fra NSB AS og 
lagt un der Sam ferd sels de par te men tet i 
ap ril 2017. Nors ke tog skal sik re lave etab-
le rings bar rie rer og har som for mål å an-
skaf fe, eie og for val te tog ma te ri ell på kon-
kur ran se nøy tra le vil kår. 

Nors ke tog inn går av ta ler om leie av tog-
ma te ri ell med tog ope ra tø rer som har tra-
fikk av ta le med Jern ba ne di rek to ra tet. Leie-
av ta le ne er ved legg til tra fikk av ta le ne mel-
lom Jern ba ne di rek to ra tet og tog ope ra tø re-
ne og frem for hand les med Jern ba ne di rek - 
to ra tet. Sel ska pet har ho ved kon tor i Oslo. 

Må let med sta tens ei er skap i Nors ke 
tog er å sik re en kost nads ef fek tiv til by der 
av tog ma te ri ell på kon kur ran se nøy tra le 
vil kår. Sel ska pet skal ha ef fek tiv drift. 

Vik ti ge hen del ser
Nors ke tog er et re la tivt ny etab lert sel-
skap i en re for mert jern ba ne sek tor med 
fle re nye sel skap. Materielleieavtaler for 
di rek te kjøps av ta le ne med NSB AS og NSB 
Gjø vik ba nen AS er inn gått for 2018, og til-
sva ren de av ta ler er ut for met for de to før-
s te tra fikk pak ke ne som kon kur ran se ut-
set tes (Sør og Nord).

Bæ re kraft og sam funns an svar
Nors ke tog har etab lert etis ke ret nings lin-

jer og ret nings lin jer for sam funns an svar, 
som er inn ar bei det i sel ska pets sty rings-
sy stem. For Nors ke tog hand ler bæ re kraft 
og sam funns an svar om å bygge gode re-
la sjo ner med sel ska pets in ter es sen ter og 
sik re lang sik tig ver di skap ning. 

Sel ska pets fo kus om rå der for ar bei det 
med sam funns an svar er mil jø, ar beids-
ret tig he ter og men nes ke ret tig he ter, sik-
ker het, an ti kor rup sjon, an svar lig inn kjøp 
og vars ling.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Nors ke tog skal til by tog ma te ri ell på kon-
kur ran se nøy tra le vil kår til tog ope ra tø re ne 
som inn går tra fikk av ta ler med Jern ba ne di-
rek to ra tet. Sel ska pet er etab lert for å sik re 
lave etab le rings bar rie rer etterhvert som 
per son tog til bu det kon kur ran se ut set tes. 

Nors ke tog er full fi nan si ert gjen nom 
materielleieavtalene. Materielleieavtalene 
er ved legg til sta tens tra fikk av ta ler med 
tog ope ra tø re ne, og leie kost na de ne dek kes 
så le des av sta ten gjen nom ve der laget til 
tog ope ra tø re ne. 

Eier dia lo gen har i 2017 vært kon sen-
trert rundt sel ska pets ram me be tin gel ser 
og mu lig hets rom og hvor dan sel ska pet 
job ber med å ut for me mål, stra te gi er og 
re sul tat in di ka to rer.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017
Driftsinntekter 996,7
Driftskostnader 729,1
Brutto driftsresultat (EBITDA) 910,1
Driftsresultat (EBIT) 267,6
Netto finansposter -115,5
Resultat før skatt 152,1
Skattekostnad 9,6
Resultat etter skatt 142,5
 
Balanse 2017
Anleggsmidler 9 733,8
Omløpsmidler 1 473,5
Sum eiendeler 11 207,2
  
Egenkapital 2 565,8
Avsetning til forpliktelser 0,0
Rentebærende gjeld 7 975,2
Rentefri gjeld 666,2
Sum gjeld og forpliktelser 8 641,4
Sum egenkapital og gjeld 11 207,2
 
Kontantstrøm 2017
Operasjonelle aktiviteter 346,1
Investeringsaktiviteter -1 133,6
Finansieringsaktiviteter 1 144,4
Endring betalingsmidler 356,9
 
Nøkkeltall 2017
Sysselsatt kapital 11 207,2
Brutto driftsmargin (EBITDA) 91 %
Driftsmargin (EBIT) 27 %
Egenkapitalandel 23 %
 
Tilskudd fra staten 2017
Samferdselsdepartementet 0
 
Annen informasjon 2017
Antall ansatte 29
Andel ansatte i Norge 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 %
Andel kvinner i styret totalt 25 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 33 %
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 72,4 70,2
Driftskostnader 70,0 67,1
Brutto driftsresultat (EBITDA) 2,7 3,4
Driftsresultat (EBIT) 2,4 3,2
Netto finansposter 1,3 -0,4
Resultat før skatt 3,7 2,7
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 3,7 2,7
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 1,4 0,9
Omløpsmidler 87,9 78,1
Sum eiendeler 89,3 79,0
  
Egenkapital 39,4 35,8
Avsetning til forpliktelser 17,5 12,4
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 32,4 30,9
Sum gjeld og forpliktelser 49,9 43,3
Sum egenkapital og gjeld 89,3 79,0
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 39,4 35,8
Brutto driftsmargin (EBITDA) 4 % 5 %
Driftsmargin (EBIT) 3 % 4 %
Egenkapitalandel 44 % 45 %
Egenkapitalrentabilitet 10 % 8 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 23 % 26 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 10 % 10 %
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Kunnskapsdepartementet  
og andre departementer 17,2 17,2
Norges forskningsråd 17,8 19,8
Sum tilskudd 35,0 37,0
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 90 89
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

NSD – Norsk sen ter for forsk nings da ta 
AS (NSD) ble etab lert som en na sjo nal in-
fra struk tur for forsk ning i 1971, og har si-
den 2003 vært or ga ni sert som et ak sje sel-
skap. 

NSDs for mål er å drive data for valt ning 
og tje nes te yt ing over for forsk nings sek to-
ren. I sam ar beid med na sjo na le og in ter-
na sjo na le ak tø rer dri ver sel ska pet ut vik-
lings ar beid in nen for sitt for mål. NSD har 
ho ved kon tor i Bergen. 

Må let med sta tens ei er skap i NSD er å 
sik re data for valt ning og tje nes te yt ing over-
for forsk nings sek to ren. Sel ska pet skal ha 
ef fek tiv drift. 

Vik ti ge hen del ser
Nor we gi an Open Re search Data Infra-
structure (NOR Di) er et fem årig pro sjekt 
med pro sjekt støt te fra Nor ges forsk nings-
råd. Gjen nom pro sjek tet ut vik ler NSD ny 
e-in fra struk tur for forsk nings da ta som in-
klu de rer bru ker venn li ge verk tøy for de-
po ne ring, ad mi nist ra sjon og til gjen ge lig-
gjø ring av forsk nings da ta. Det te vil in klu-
de re kraf ti ge verk tøy som bl.a. vil gjø re 
det enk le re å finne, bru ke og dele forsk-
nings da ta. I til knyt ning etab le res en rek ke 
nye kurs og støt te tje nes ter. 

Gjen nom registerdataprosjektet RAIRD 
har NSD sam men med Sta tis tisk sen tral-
by rå (SSB) ut vik let nye løs nin ger, mo del ler 
og tek nik ker for å gjø re det en kelt for fors-
ke re å jobbe med tids kom po nen te ne i 
data. Pro sjek tet har re sul tert i en helt ny 
tje nes te for selv be tjent og trygg bruk av 
re gis ter data.  Med bruk av den ne tek no lo-
gi en, som in klu de rer et ano ny mi se ren de 
gren se snitt, kan fors ker ne ar bei de via in-
ter nett, og de tren ger ikke søke om data 
for hvert en kelt forsk nings pro sjekt. Det te 
er en løs ning som Da ta til sy net me ner er 
god og et godt eks em pel på in ne bygd per-
son vern i prak sis. 

Høs ten 2017 ar ran ger te NSD det na-
sjo na le sko le val get i for kant av stor tings-
val get. 157 000 ele ver ved 385 sko ler del-
tok i sko le val get, hvil ket er det høy es te 
re gist rer te an tal let si den det før s te na sjo-
na le sko le val get i 1989. Også del ta ker pro-

sen ten var re kord høy med 83,5 pst. av 
ele ve ne ved sko le ne som gjen nom før te 
val get. 

Eu ro pean So cial Sur vey (ESS) er den 
mest om fat ten de og bruk te sam funns-
un der sø kel sen i Eu ro pa. NSD er an svar-
lig for be hand ling, lag ring og dis tri bu sjon 
av data og do ku men ta sjon. Alle data er 
gra tis og åpent til gjen ge li ge fra pub li se-
rings dato. NSD dri ver også ESS’ of fi si el le 
nett sted, www.europeansocialsurvey.org, 
hvor all for mid ling av data og do ku men-
ta sjon skjer. ESS har nå om lag 120 000 
re gist rer te bru ke re.

Bæ re kraft og sam funns an svar
NSD gir forsk nings mil jø ene ser vi ce og vei-
led ning om bl.a. per son vern og forsk-
nings etikk. NSD leg ger stor vekt på å ha 
til lit og godt om døm me. For å iva re ta det-
te har NSD sett det som vik tig å ha et vel-
fun dert etisk ram me verk og en etisk ar-
beids kul tur. NSD har ved tatt ret nings lin-
jer som leg ger vekt på at gode re sul ta ter 
skal opp nås gjen nom etisk at ferd. 

NSD har som mål å ha kjønns ba lan se 
blant de an sat te, og er opp tatt av mang-
fold og opp ford rer kva li fi ser te kan di da ter 
til å søke stil lin ger, uav hen gig av al der, 
kul tu rell og et nisk bak grunn.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
NSDs hovedmålsetning er å gi norsk forsk-
ning til gang til gode og godt do ku men ter te 
data. Det te opp nås gjen nom NSDs funk-
sjon som na sjo nalt ar kiv for forsk nings da-
ta som til byr et bredt spek ter av tje nes ter 
for fors ke re, stu den ter, ad mi nist ra to rer, 
fi nan sie rings in sti tu sjo ner og myn dig he ter. 
Sam let gjør det te det enk le re å finne og 
dele forsk nings da ta. 

I dag til byr NSD fle re tu sen da ta sett til 
forsk nings for mål. Det te sam men med ut-
vik ling av gode ar ki ve rings løs nin ger, avan-
ser te pro gram va re løs nin ger, om fat ten de 
per son vern tje nes ter, sy ste mer for da ta ad-
mi nist ra sjon og opp læ ring og vei led nings-
tje nes ter gjør NSD i stand til å le ve re en 
kom plett forsk nings in fra struk tur for sek-
to ren.
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Nye Vei er AS ble stif tet 4. mai 2015 og 
har vært i or di nær drift fra 1. ja nu ar 2016. 
Nye Vei er har som opp ga ve å gjen nom fø-
re plan leg ging, ut byg ging, drift og ved li ke-
hold av de riks vei strek nin ger som om fat-
tes av sel ska pets por te føl je. Sel ska pet har 
en ut byg gings por te føl je på 530 km fi re-
felts mo tor vei med en es ti mert ut byg-
gings kost nad på rundt 148 mrd. kro ner. 

Strek nin ge ne i sel ska pets sam le de ut-
byg gings por te føl je med høy sam funns-
øko no misk lønn som het skal pri ori te res 
gjen nom ført for an de med lav/ne ga tiv 
sam funns øko no misk lønn som het. Må let 
er økt sam funns øko no misk lønn som het i 
de vei pro sjek ter sel ska pet har fått an svar 
for. Sel ska pets vi sjon er å «bygge gode 
vei er raskt og smart» med grunn lag i ver-
di ene «for ny er, for bed rer og for sik rer». 

Nye Vei er har ho ved kon tor i Kris tian-
sand og pro sjekt or ga ni sa sjo ner i Aust-
Agder, Telemark, Hedmark og Trøn de lag. 

Må let med sta tens ei er skap i Nye Vei er 
er å opp nå en mer hel het lig og kost nads -
ef fek tiv ut byg ging av tra fikk sik re riks vei er, 
og der med ska pe mer ver di sam men lig net 
med en tra di sjo nell til nær ming til vei ut byg-
ging.

Vik ti ge hen del ser
I sam svar med hva som ble lagt til grunn 
ved etab le rin gen av Nye Vei er, be slut tet 
Stor tin get i 2017 en li ne ær opp trap ping 
av de øko no mis ke ram me ne for sel ska pet 
til et lang sik tig be vilg nings nivå på 5,3 mrd. 
kro ner, jf. Prop. 1 S (2017–2018)/Innst. 2 S 
(2017–2018). 

Be vilg nin gen på 5 279 mill. kro ner for 
2018 vil gå til å fi nan si e re de ve der lag Nye 
Vei er et ter av ta ler med sta ten v/Sam ferd-
sels de par te men tet har krav på knyt tet til 
sin ak ti vi tet. I bud sjett be hand lin gen for 
2018 be slut tet Stor tin get også å jus te re sel-
ska pets por te føl je ved at an sva ret for ut-
byg gin gen av E6 Skjer ding stad–Mel hus S 
over fø res fra Sta tens veg ve sen til Nye Vei-
er. Nye Vei er fast holdt i sin tred je por te føl-
je pri ori te ring (de sem ber 2017) strek nin ge-
ne E6 Ran heim–Åsen, E39 Kris tian sand 
vest–Lyng dal vest og E18 Lang an gen–Dør-
dal for ut byg ging. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Nye Vei er har som am bi sjon å bi dra til å 
heve se ri øsi te ten i bran sjen og har en be-
visst hold ning til sel ska pets på virk ning på 
sam fun net. Le ve ran dø rens opp fyl lel se av 
krav må do ku men te res i pre kva li fi se rin-
gen. Sel ska per som ikke ve ri fi se rer egen 
prak sis i gjen nom fø ring vil ikke kun ne få 
kon trakt. Nye Vei er stil ler krav til mi ni-

mum 50 pst. fag lær te ar bei de re og mi ni-
mum syv pst. lær lin ger i gjen nom fø ring av 
opp dra ge ne. Sel ska pet skal ha LO-ko or di-
na to rer på alle sine pro sjek ter. I til legg 
stil les det krav til do ku men ter te og gjen-
nom før te HMSK-pro ses ser og in struk ser 
ba sert på aner kjen te stan dar der og pla-
ner som er re le van te for ar bei dets egen-
art. 

Nye Vei er har i 2017 hatt sær skilt fo kus 
på hvor dan bran sjen kan jobbe for å opp-
fyl le 0-vi sjo nen for ska der og ulyk ker både 
i gjen nom fø rings fa sen og når det set tes 
tra fikk på vei ene. 

Nye Vei er øns ker vi de re å bi dra til re-
du sert C02-ut slipp gjen nom god plan leg-
ging og gjen nom fø ring av byg ge pro sjek-
ter, her un der i form av be viss te ma te ri al-
valg samt økt bruk av al ter na ti ve driv stoff 
og null ut slipps tek no lo gi i pro sjek te ne. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Sel ska pets fi nan sie rings kil der er be vilg nin-
ger over stats bud sjet tet og bom pen ger. 
Nye Vei er har si den opp start inn gått ut-
byg gings av ta ler med Samferdselsdeparte-
men tet med sam let for ven tet ut byg gings-
kost nad på nær 42 mrd. kro ner. For dis se 
av ta le ne er det gjen nom sær skil te pro po si-
sjo ner be hand let av Stor tin get lagt til 
grunn et sam let bom pen ge bi drag på om 
lag 16,7 mrd. kro ner. Pro sjekt pri ori te rin ge-
ne tar ut gangs punkt i et sam let kost nads-
an slag, ut ar bei det av Sta tens veg ve sen, på 
148 mrd. 2016-kro ner for hele ut byg gings-
por te føl jen. Ba sert på gjen nom før te ver di-
ana ly ser, og vi de re be kref tel ser gjen nom 
de inn gåt te to tal en tre pri se kon trak te ne, 
me ner Nye Vei er at kost na de ne kan re du-
se res med an slags vis 20 pst. Et ter sel ska-
pets vur de ring gir det te mu lig het til å byg-
ge por te føl jen fer dig på ned mot tolv år. 
Det te er ve sent lig ras ke re enn de 20 åre ne 
som ble an gitt i Meld. St. 25 (2014–2015) 
På rett vei. Gode lo ka le plan pro ses ser og 
tid lig in vol ve ring av de som skal pro sjek te-
re og gjen nom fø re ut byg gings ar bei det, 
mu lig gjør ras ke re og mer kost nads ef fek ti-
ve ut byg gin ger. Det fore går i dag ut byg-
ging av ny E18 Tve de strand–Aren dal, ny 
E18 Rug tvedt–Dør dal og ny E6 Ko lo moen–
Mo elv. 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 3 499 541
Driftskostnader 3 262 529
Brutto driftsresultat (EBITDA) 237,6 12,6
Driftsresultat (EBIT) 236,7 12,3
Netto finansposter 24,5 12,1
Resultat før skatt 261,2 24,4
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 261,2 24,4
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 4,4 2,6
Omløpsmidler 3 024 1 942
Sum eiendeler 3 029 1 945
   
Sum egenkapital 1 899 1 635
Avsetning til forpliktelser 188,4 8,4
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 942 301
Sum gjeld og forpliktelser 1 130 310
Sum egenkapital og gjeld 3 029 1 945
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter -477 217
Investeringsaktiviteter -2,6 -2,9
Finansieringsaktiviteter 1 000 600
Endring betalingsmidler 520 814
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 1 899 1 635
Brutto driftsmargin (EBITDA) 7 % 2 %
Driftsmargin (EBIT) 7 % 2 %
Egenkapitalandel 63 % 84 %
  
Offentlige kjøp 2017 2016
Vederlag for avtaler med staten         2 075           676

Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 126 60
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt  43 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer  40 % 40 %

Nye Veier AS
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 281 285
Driftskostnader 276 288
Brutto driftsresultat (EBITDA) 8,5 -0,7
Driftsresultat (EBIT) 5,4 -3,5
Netto finansposter 1,2 1,0
Resultat før skatt 6,7 -2,5
Skattekostnad 0,0 0,1
Resultat etter skatt 6,7 -2,6
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 6,1 4,2
Omløpsmidler 231 207
Sum eiendeler 237 211
  
Egenkapital 19,5 12,9
Avsetning til forpliktelser 165 153
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 52,6 45,2
Sum gjeld og forpliktelser 218 198
Sum egenkapital og gjeld 237 211
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 24,0 -2,5
Investeringsaktiviteter -5,0 -2,1
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler 19,0 -4,6
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 19,5 12,9
Brutto driftsmargin (EBITDA) 3 % 0 %
Driftsmargin (EBIT) 2 % -1 %
Egenkapitalandel 8 % 6 %
Egenkapitalrentabilitet 41 % -14 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 4 % -10 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 42 % -13 %
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Olje- og energidepartementet 280 284
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 65 64
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Pe to ro AS iva re tar Sta tens di rek te øko no-
mis ke en ga sje ment (SDØE) i pe tro le ums-
virk som he ten på norsk kon ti nen tal sok kel 
og virk som het i til knyt ning til det te på veg-
ne av sta ten. Sel ska pet ble dan net som en 
del av re struk tu re rin gen av sta tens olje- 
og gass virk som het i 2001. Petoros virk-
som het er re gu lert i pe tro le ums lo vens ka-
pit tel 11. Det over ord ne de må let for iva re-
ta kel sen av SDØE-por te føl jen er å opp nå 
høy est mu lig inn tek ter til sta ten.

SDØE-ord nin gen ble opp ret tet med virk-
ning fra 1985. Ord nin gen in ne bæ rer at sta-
ten del tar som en di rek te in ves tor i pe tro le-
ums virk som he ten på norsk sok kel. Pe to ro 
er ret tig hets ha ver for sta tens an de ler i  
ut vin nings til la tel ser, felt, rør led nin ger og 
land an legg. Pe to ro skal iva re ta SDØE-por te-
føl jen på for ret nings mes sig grunn lag. Ved 
ut gan gen av mars 2017 be står por te føl jen 
av 35 pro du se ren de felt, 203 ut vin nings til la-
tel ser og 16 in ter es sent skap for rør led nin-
ger og ter mi na ler. Pe to ro er ikke ope ra tør. 

Pe to ro står ikke selv for salg av olje og 
gass som sel ska pet for val ter, og er så le-
des ikke en ak tør i olje- og gass mar ke de-
ne. Gjen nom en egen in struks, av set nings-
in struk sen, er Stat oil gitt an sva ret for av-
set ning av sta tens pe tro le um. Kon tant-
strøm men fra salg av SDØE-pe tro le um går 
di rek te fra Stat oil og inn i stats kas sen. Pe-
to ro har an svar for å over vå ke at Statoils 
av set ning av pe tro le u men som pro du se-
res fra sta tens di rek te del ta ker an de ler 
skjer i tråd med av set nings in struk sen. 
Både Stat oil og Pe to ro har hver for seg og 
i fel les skap an svar for at sta tens fel les ei-
er skaps stra te gi gjen nom fø res et ter hen-
sik ten. De sto re ver di ene som for val tes 
til si er at Pe to ro vekt leg ger god øko no mi-
sty ring, her un der fø ring av regn skap, for 
SDØE-por te føl jen. 

Må let med sta tens ei er skap i Pe to ro er 
å sik re en best mu lig iva re ta kel se av Sta-
tens di rek te øko no mis ke en ga sje ment i 
pe tro le ums virk som he ten på norsk sok-
kel. Sel ska pet skal ha ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
Net to kon tant strøm fra SDØE over fø res  
til Sta tens pen sjons fond ut land. Det te  
re pre sen te rer en stor del av sta tens to ta le 
inn tek ter fra pe tro le ums virk som he ten. 
I 2017 var net to kon tant strøm fra SDØE til 
sta ten 87,2 mrd. kro ner – 21,3 mrd. kro-
ner høy ere enn i 2016. Øk nin gen skyl des i 
ho ved sak høy ere olje- og gass pri ser samt 
høy ere gass vo lum. 

To tal pro duk sjon var 1 110 mill. fat ol je-
ek vi va len ter per dag, til nær met 7 pst. 
høy ere enn i 2016, ho ved sa ke lig på grunn 
av re kord høy gass pro duk sjon i 2017. Ol je-
fel te ne Troll, Ås gard, Ose berg, Heid run, 
Snor re og Gull faks sto for om lag 70 pst. 

av sam let væs ke pro duk sjon. Rundt 70 
pst. av gass pro duk sjo nen kom fra fel te ne 
Troll, Or men Lange og Ås gard.

Bærekrat og sam funns an svar
Pe to ro har of fent lig til gjen ge lig etis ke ret-
nings lin jer og ret nings lin jer for sitt ar beid 
med sam funns an svar. 

Sel ska pet leg ger re le van te de ler av 
Glo bal Re porting Ini tia tiv (GRI) og In ter- 
na tion al La bour Organizations (ILO) åtte 
kjer ne kon ven sjo ner til grunn for sin virk-
som het og rap por te ring av sam funns an-
svar. I til legg føl ger sel ska pet and re og 
mer sel skaps- og bran sje ori en ter te ret-
nings lin jer for sin rap por te ring.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Det over ord ne de må let for Petoros iva re- 
 ta kel se av SDØE-por te føl jen er å ska pe 
størst mu lig ver di for å opp nå høy est mu-
lig inn tekt til sta ten. Pe to ro fi nan si e res 
med be vilg nin ger over stats bud sjet tet. 
Olje- og ener gi de par te men tet ut ar bei der 
år li ge opp drags brev som an gir Petoros 
øko no mis ke ram mer og be skri vel se av 
sel ska pets mål og opp ga ver. Petoros mid-
ler skal pri ori te res i sam svar med sel ska-
pets ho ved opp ga ver. Pe to ro er en li ten 
or ga ni sa sjon og sel ska pet pri ori te rer 
strengt hvil ke om rå der og felt det kan 
kon sen tre re sin inn sats mot. Det te skal 
være om rå der av stor ver di mes sig el ler 
prin si pi ell be tyd ning for sta ten.

Mod ne felt ut gjør en stor an del av ver-
di ska pin gen fra SDØE-por te føl jen. De ler 
av bevilgingene de sis te åre ne har fra Olje- 
og ener gi de par te men tets side vært øre-
mer ket til ar beid med å rea li se re ver di ene 
i mod ne felt med SDØE-an del. Petoros 
inn sats er bl.a. knyt tet til vi de re ut vik ling, 
dre ne rings stra te gi og å øke an tall brøn-
ner. I 2017 har Pe to ro gjen nom ført egne 
re ser voar tek nis ke stu di er på Snor re, Heid run 
og Troll. I de sem ber 2017 le ver te ret tig-
hets ha ver ne for Snor re end ret plan for ut-
byg ging og drift av fel tet til Olje- og ener gi-
de par te men tet. Det er an slått at ut vin-
nings gra den i fel tet som hel het vil økes fra 
46 til 51 pst. som føl ge av pro sjek tet. Pe to ro 
har også bl.a. ar bei det for å sik re ver di ene 
i Cast berg og iva re ta mu lig he te ne for 
frem ti dig vi de re ut vik ling av fel tet. Ut byg-
gings pla nen for Cast berg ble le vert Olje- 
og ener gi de par te men tet i de sem ber 2017.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 112 114
Driftskostnader 109 109
Brutto driftsresultat (EBITDA) 7,8 9,0
Driftsresultat (EBIT) 3,5 5,0
Netto finansposter -1,5 -1,5
Resultat før skatt 2,0 3,5
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 2,0 3,5
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 88,4 91,1
Omløpsmidler 31,4 27,9
Sum eiendeler 120 119
   
Egenkapital 56,2 54,2
Avsetning til forpliktelser 2,9 4,7
Rentebærende gjeld 35,6 38,0
Rentefri gjeld 25,1 22,1
Sum gjeld og forpliktelser 63,6 64,8
Sum egenkapital og gjeld 120 119
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 9,6 3,9
Investeringsaktiviteter -3,1 -7,9
Finansieringsaktiviteter -2,3 -2,2
Endring betalingsmidler 4,2 -6,2
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 91,8 92,2
Brutto driftsmargin (EBITDA) 7 % 8 %
Driftsmargin (EBIT) 3 % 4 %
Egenkapitalandel 47 % 46 %
Egenkapitalrentabilitet 4 % 7 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 4 år 10 % 9 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 4 % 6 %
  
Andre nøkkeltall 2017 2016
Antall forestillinger totalt 618 547
Antall solgte billetter 88 891 76 800
Billettinntekter 15 13
  
Tilskudd 2017 2016
Kulturdepartementet 62,0 65,9
Rogaland fylkeskommune  
og Stavanger kommune 27,8 27,2
Sum tilskudd 89,8 93,1
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 120 121
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 66,67 % 66,67 %
Andel kvinner i styret totalt 57 % 57 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Ro ga land Teater AS for mid ler tea ter av 
høy kunst ne risk kva li tet til re gi o nens inn-
byg ge re. Teatret hol der til i lo ka ler fra den 
før s te tea ter etab le rin gen i Stavanger i 1883. 
Barne- og ung doms teat ret, der barn spil ler 
for barn i en pro fe sjo nell ram me, er en in te-
grert og vik tig del av teat rets virk som het. 
Teatret har fire sce ner sen tralt i Stavanger 
og ska per pro duk sjo ner både i eget hus og 
gjen nom sam ar beids pro sjek ter. 

Sta tens ei er skap i Ro ga land Teater er 
be grun net ut fra kul tur po li tis ke for mål. 
Må le ne for be vilg nin ge ne til sce ne kunst-
for mål i 2017 har vært å bi dra til at alle 
kan få til gang til kunst og kul tur av høy 
kva li tet og frem me kunst ne risk ut vik ling 
og for ny el se samt sam le inn, do ku men te-
re og for mid le kul tur arv.

Vik ti ge hen del ser
Ro ga land Teater ble i 2017 no mi nert til 
syv Heddapriser. Fore stil lin gen Or lan do 
fikk pri sen for årets fore stil ling, Nina El len 
Øde gård fikk pri sen for bes te kvin ne li ge 
ho ved rol le, og Sig rid Strøm Rei bo fikk pri-
sen for bes te regi.

Teatret har i 2017 ar bei det vi de re med 
å opp nå en mer res surs ef fek tiv drifts-
form. I 2017 vis te teat ret 32 pro duk sjo-
ner, en øk ning på 11 pro duk sjo ner fra 
året før. To talt ble det vist 522 fore stil lin-
ger i 2017 mot 447 i 2016. Det ble inn løst 
rundt 89 000 bil let ter i 2017 mot 77 000 
bil let ter i 2016, en øk ning på 16 pst.

Ro ga land Teater gjen nom før te i 2017 
en eks tern kva li tets sik ring av kon sept-
valg ut red nin gen for et frem ti dig tea ter-
bygg. Kva li tets sik rin gen støt tet an be fa lin-
ge ne gitt i kon sept valg ut red nin gen om at 
teat ret har be hov for nye, mo der ne pro-
duk sjons lo ka ler, men ber også teat ret ut-
re de mu lig he ten for å rea li se re et slikt 
tea ter på ek si ste ren de tomt.  

I for bin del se med at tea ter sjef Arne 

Nøsts åre måls stil ling av slut tes 31. de sem-
ber 2018, har sty ret an satt Glenn An dré 
Kaa da som ny tea ter sjef for pe ri oden 
2019–2023.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Ro ga land Teater har of fent lig til gjen ge li ge 
ret nings lin jer for ut øv el se av sam funns-
an svar og ut ar bei der år li ge rap por ter om 
det te. 

Teatret re spek te rer grunn leg gen de 
men nes ke ret tig he ter, slik de frem kom-
mer i in ter na sjo na le kon ven sjo ner. Det te 
føl ger teat ret også opp over for le ve ran-
dø rer og sam ar beids part ne re/spon so rer. 
Teatret re spek te rer og bi drar til et an sten-
dig ar beids liv, hvor grunn leg gen de ar-
beids stan dar der og -ret tig he ter iva re tas. 
Teatret slut ter opp om ILOs åtte kjer ne-
kon ven sjo ner. 

Ro ga land Teater har ret nings lin jer og 
ru ti ner for å hind re kor rup sjon og sør ge 
for åpen het og trans pa rens i øko no mis ke 
trans ak sjo ner. Virk som he ten skal i minst 
mu lig grad ha ne ga tiv inn virk ning på ytre 
mil jø. Det te gjel der også ved valg av le ve-
ran ser fra un der le ve ran dø rer.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Mang fol det i teat rets til bud har økt be-
trak te lig i 2017, og teat ret opp le ver god 
na sjo nal opp merk som het og aner kjen-
nel se for sine pro duk sjo ner. 

Over gan gen til en mer res surs ef fek tiv 
pro gram me rings mo dell har ført til økt 
pub li kums til strøm ning, og teat ret opp le-
ver at et mang fold av dyk ti ge kunst ne ris-
ke kref ter øns ker å være til knyt tet hu sets 
pro duk sjo ner. 

Etab le rin gen av Dra ma kor tet og gode 
kom mu ni ka sjons- og salgs stra te gi er har 
bi dratt til et be ty de lig løft i pub li kums ut-
vik lin gen. Egen inn tek te ne har økt, både 
gjen nom bil lett salg og ga ver. 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 215,1 212,6
Driftskostnader 202,6 195,6
Brutto driftsresultat (EBITDA) 14,7 19,4
Driftsresultat (EBIT) 12,5 17,0
Netto finansposter -2,4 -0,9
Resultat før skatt og minoritet 10,1 16,1
Skattekostnad 0,6 0,8
Minoritetsinteresser -2,2 -2,3
Resultat etter skatt og minoritet 7,4 13,0
  
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 29,7 25,5
Omløpsmidler 123,1 92,1
Sum eiendeler 153 118
  
Egenkapital 67,0 59,8
Minoritetsinteresser 6,6 4,4
Sum egenkapital 73,6 64,2
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,1
Rentebærende gjeld 3,5 3,5
Rentefri gjeld 75,7 49,8
Sum gjeld og forpliktelser 79,2 53,4
Sum egenkapital og gjeld 153 118
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 11,8 35,6
Investeringsaktiviteter -6,1 -7,4
Finansieringsaktiviteter 6,6 -0,2
Valutaeffekter 0 0
Endring betalingsmidler 12,3 28,0
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 77,1 67,7
Brutto driftsmargin (EBITDA) 7 % 9 %
Driftsmargin (EBIT) 6 % 8 %
Egenkapitalandel 48 % 55 %
Egenkapitalrentabilitet 12 % 24 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 19 % 23 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 20 % 30 %
  
Publikasjoner 2017 2016
Bøker og doktorgradsavhandlinger 18 15
Artikler i journaler med referee 87 77
Fagfellevurderte artikler 81 110
Antall stipendiater 33 35
Antall postdoktorer 24 24
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Tilskudd til forskning fra  
Kunnskapsdepartementet 59,7 59
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 148 151
Andel ansatte i Norge 98 % 97 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 60 % 60 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 63 % 63 %

Si mu la Re search Laboratory AS (Si mu-
la) ble opp ret tet i 2001 og dri ver grunn leg-
gen de forsk ning på ut valg te om rå der in-
nen for pro gram va re- og kom mu ni ka-
sjons tek no lo gi, og bi drar gjen nom det te 
til ny skap ning og in no va sjon i næ rings li-
vet. 

Si mu la ut dan ner kan di da ter in nen for 
in for ma tikk i sam ar beid med grads gi ven-
de in sti tu sjo ner, ho ved sa ke lig Uni ver si te-
tet i Oslo. Sel ska pet kom bi ne rer aka de-
mis ke tra di sjo ner med sty rings mo del ler 
kjent fra næ rings li vet. Sel ska pet har dat-
ter sel ska pe ne Si mu la In no va tion AS, Si-
mu la School of Re search and In no va tion 
AS (Simulaskolen), Forskningssenteret for 
in for ma sjons- og kom mu ni ka sjons sik ker-
het AS med kort nav net «Simula@UiB», og 
Centre for Digital Engineering med kort-
nav net «Simula@OsloMet». 

Si mu la In no va tion er hel eid, mens Si-
mulaskolen eies av Si mu la (56 pst.), Stat oil 
(21 pst.), Bæ rum kom mu ne (14 pst.), Te le-
nor (7 pst.), Norsk Regnesentral (1 pst.) og 
Sintef (1 pst.). Simula@UiB eies av Si mu la 
(51 pst.) og Uni ver si te tet i Bergen (49 pst.). 
Simula@OsloMet eies av Si mu la (51 pst.) 
og Os lo Met – stor by uni ver si tet (49 pst.). 
Mor sel ska pet og dat ter sel ska pe ne har 
tett sam ar beid og er lo ka li sert i Bæ rum 
kom mu ne, med unn tak av Simula@UiB 
som har lo ka ler i Bergen og Simula@Oslo-
Met som har lo ka ler i Oslo. I til legg har Si-
mu la ei er in ter es ser i 16 sel ska per der de 
fles te har opp rin nel se i ak ti vi te te ne i sen-
te ret. 

Si mu la er verts in sti tu sjon for et sen ter 
for forsk nings dre vet in no va sjon (SFI), The 
Certus Centre, og er forsk nings part ner i 
Centre of Cardiological In no va tion, et SFI 
som Oslo uni ver si tets sy ke hus er vert skap 
for.

Må let med sta tens ei er skap i Si mu la er 
å bi dra til grunn leg gen de lang sik tig forsk-
ning på ut valg te om rå der in nen for pro-
gram va re- og kom mu ni ka sjons tek no lo gi. 
Sel ska pet skal ha ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
Ved års skif tet ble Simula@OsloMet etab-
lert. Dag lig le der og nest le der er til satt 
samt 10 se ni or fors ke re. I lø pet av året blir 
18 re krut te rings stil lin ger og tre ad mi nist-
ra ti ve stil lin ger be satt. Sam ar bei det med 
Uni ver si ty of Ca li for nia, San Die go fort set-
ter og styr kes. I 2017 full før te 25 stu den-
ter som mer sko len, en øk ning på 40 pst. 
fra året før. 

Det er inn gått av ta le om sam ar beid 
mel lom Si mu la, Technische Universität 
Berlin, og Ein stein Center Digital Fu tu re i 
Berlin, og den før s te av to ph.d.-kan di da ter 

ble an satt i 2017. Si mu la ble til delt ni re-
krut te rings stil lin ger fra Kunn skaps de par-
te men tet fra høs ten 2017. Dis se skal bru-
kes in nen for IKT med sær lig vekt på IKT-
sik ker het. 

I pe ri oden 2001–2017 har 115 ph.d.-
stu den ter full ført sin dok tor grad og 391 
mas ter grads stu den ter full ført sin mas ter-
grad med vei led ning fra Simulas fors ker-
per so na le.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Si mu la er et ide elt og all mennyt tig sel-
skap. Forsk nings mil jø et ved Si mu la er in-
ter na sjo nalt – 56 pst. av de an sat te kom-
mer fra and re land enn Norge og re pre-
sen te rer 33 uli ke na sjo ner. 

Kvin ne an de len blant de an sat te er 28 
pst., og Si mu la har en mål set ning om å 
øke kvin ne an de len til 40 pst. in nen 2028. 
Gjen nom «Si mu la-ga ra sjen» til byr Si mu la 
gra tis ar beids plass inn til ett år for en tre-
pre nø rer in nen IKT. Dis se grün der ne får 
vei led ning in nen for valt ning av in tel lek tu-
el le ret tig he ter og sel skaps dan nel se i til-
legg til kon takt med Simulas fors ke re. Si-
mu la In no va tion in ves te rer i noen av de 
mes te lo ven de sel ska pe ne. 

Si mu la leg ger til grunn at en høy etisk 
stan dard har egen ver di både for sel ska-
pet og for den en kel te an sat te. I til legg ser 
Si mu la det te som en vik tig del av sel ska-
pets an svar som sam funns del ta ger og 
det er med på å opp rett hol de til li ten fra 
om ver de nen. Sel ska pet har etis ke ret-
nings lin jer som tar for seg forsk nings-
etikk, ar beids mil jø og in klu de ring, ga ver 
og kor rup sjon, kon fi den sia li tet og in ter es-
se kon flik ter.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Simulas mål opp nå el se blir eva lu ert i regi 
av Nor ges forskningsråd om trent hvert 
fem te år av et in ter na sjo nalt pa nel. Eva-
lue rin gen for pe ri oden 2011–2015 ble lagt 
frem i ap ril 2017 og vis te at Si mu la har 
me get god mål opp nå el se. Alle de tre 
forsk nings om rå de ne til Si mu la ble eva lu-
ert som ek sel len te; Ut dan nings virk som-
he ten ble vur dert som sterk; In no va sjons-
ak ti vi te te ne fikk me get god om ta le. 

An be fa lin ge ne fra eva lue rings ko mi te-
en ble brukt i ut vik lin gen av en ny stra te gi 
for sel ska pet. 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Tilskudd 209 200
Andre driftsinntekter 231 238
Sum driftsinntekter 440 438
Driftskostnader 419 380
Brutto driftsresultat (EBITDA) 94 125
Driftsresultat (EBIT) 22 58
Netto finansposter 395 21
Resultat før skatt og minoritet 416 80
Skattekostnad 0 1
Minoritetsinteresser -4 -2
Resultat etter skatt og minoritet 421 81
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 2 153 2 337
Omløpsmidler 1 032 607
Sum eiendeler 3 185 2 944
  
Egenkapital 923 893
Minoritetsinteresser 39 41
Sum egenkapital 961 934
Statslån 700 700
Avsetning til forpliktelser 25 20
Rentebærende gjeld 934 991
Rentefri gjeld 564 299
Sum gjeld og forpliktelser 2 223 2 010
Sum egenkapital og gjeld 3 185 2 944
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 12 26
Investeringsaktiviteter 23 -37
Finansieringsaktiviteter 317 126
Endring betalingsmidler 352 116
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 2 596 2 625
Brutto driftsmargin (EBITDA) 21 % 28 %
Driftsmargin (EBIT) 5 % 13 %
Egenkapitalandel 30 % 32 %
Egenkapitalrentabilitet 46 % 9 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 14 % 3 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 19 % 6 %
  
Statlig låneramme 700 700
Statslån 700 700
Renter på statslån 17 19
Provisjoner på statslån 7 7
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Kommunal- og moderni- 
serings-departementet 125,7 85,5
Nærings- og fiskeridepartementet 114,4 80,0
Landbruks- og matdepartementet 5,3 5,1
Sum tilskudd 245 171
  
Verdier inn og ut av selskapet 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 391 147
Utbytteandel 93 % 182 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 76 % 74 %
Utbytte til staten 391 147
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 42 42
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 63 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 57 % 57 %

Siva – Sel ska pet for In du stri vekst SF 
(Siva) er en del av det of fent li ge næ rings-
ret te de vir ke mid del ap pa ra tet. Sel ska pet 
er, gjen nom sin ei en doms- og in no va-
sjons virk som het, sta tens vir ke mid del for 
til ret te leg gen de ei er skap og ut vik ling av 
be drif ter og næ rings- og kunn skaps mil jø i 
hele lan det. Siva har et sær lig an svar for å 
frem me vekst kraft i dis trik te ne.

Ho ved må let til Siva er å ut lø se lønn-
som næ rings ut vik ling i be drif ter og re gio-
na le næ rings- og kunn skaps mil jø. Sel ska-
pet skal gjen nom sine ei en doms in ves te-
rin ger sen ke bar rie rer for etab le ring av 
næ rings virk som het i om rå der el ler bran-
sjer der mar keds me ka nis mer gjør det te 
spe si elt kre ven de, også for stør re in du-
stri el le ei en doms pro sjekt. Gjen nom in no-
va sjons ak ti vi te te ne skal Siva til ret te leg ge 
for etab le ring og ut vik ling av be drif ter i 
næ rings- og kunn skaps mil jø, og kob le dis-
se sam men i re gio na le, na sjo na le og in-
ter na sjo na le nett verk.

In no va sjons ak ti vi te ten fi nan si e res med 
til skudd over stats bud sjet tet. Ei en doms-
virk som he ten er selv fi nan si eren de og har 
krav til av kast ning. Den ne virk som he ten 
dri ves gjen nom det hel ei de dat ter sel ska-
pet Siva Eiendom Holding AS.

Siva ar bei der gjen nom et part ner nett-
verk av næ rings ha ger og in ku ba to rer i 
hele lan det, og har ei er skap i stra te gisk 
vik ti ge in no va sjons- og ei en doms sel ska-
per. Siva-kon ser net be står av mor sel ska-
pet Siva og 18 dat ter sel ska per. I til legg har 
Siva ei er skap i 70 til knyt te de sel ska per,  
to fel les kon trol ler te virk som he ter og 37 
and re sel ska per med ei er an del un der  
20 pst. Kon ser net har ak ti vi tet over hele 
lan det og har ho ved kon to ret i Trondheim.

Må let med sta tens ei er skap i Siva er å 
bi dra til lønn som næ rings ut vik ling i sel-
ska per og re gio na le næ rings- og kunn-
skaps mil jø er, og spe si elt i dis trikts om rå-
der, gjen nom til ret te leg gen de fy sisk og 
or ga ni sa to risk in fra struk tur. Sel ska pet 
skal ha ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
Vå ren 2017 etab ler te Siva den nye «ka ta-
pult ord nin gen», som skal gjø re det enk le-
re for små og mel lom sto re be drif ter å tes-
te nye pro duk ter og løs nin ger. Det ble 
be vil get 50 mill. kro ner til ord nin gen over 
stats bud sjet tet, og de to før s te ka ta pult-
sent re ne åp net dø re ne i feb ruar 2018: Fu-
tu re Ma te ri als i Kris tian sand og Grim stad, 
og Man u fac turing Technology på Rau foss. 
I stats bud sjet tet for 2018 ble ord nin gen 
for ster ket med 125 mill. kro ner. En ny 

søk nads run de for ka ta pult sent re ble ut-
lyst 1. mars 2018, og of fent lig gjø ring av 
nye sent re skjer på Sivakonferansen 5. 
juni.

3. ja nu ar 2018 valg te Si vas ad mi nist re-
ren de di rek tør Es pen Su segg å trek ke seg 
fra stil lin gen. Stein Ter je Dahl ble da kon-
sti tuert i stil lin gen. Sam ti dig ble det star-
tet en re krut te rings pro sess for å finne 
Suseggs et ter føl ger. 

I før s te kvar tal 2018 end ret Siva sel-
skaps logo og vi su ell drakt. Den nye lo go-
en er in spi rert av den in du stri el le løf te-
kro ken, som er en vik tig del av Si vas his to-
rie og iden ti tet. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Siva har of fent lig gjort egne etis ke ret-
nings lin jer på sel ska pets hjem me si der. 
Sel ska pet tar av stand fra kor rup sjon og 
skal mot vir ke kor rup sjon i sam svar med 
norsk lov og in ter na sjo na le av ta ler. 

Nor mer ba sert på men nes ke ret tig he-
te ne fin nes i in ter na sjo na le men nes ke ret-
tig hets av ta ler, som er aner kjent av Norge 
og gjel der så le des for Siva. Det te om fat ter 
bl.a. FNs men nes ke ret tig hets er klæ ring, 
stan dar der fra International La bour Orga-
nization (ILO), FNs Glo bal Com pact-prin-
sip per og OECDs ret nings lin jer for mul ti-
na sjo na le sel ska per.

Siva vur de rer den mil jø mes si ge og 
sam funns øko no mis ke bæ re kraf ten i sine 
in ves te rin ger og ut vik lings pro sjek ter.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
I 2017 var 3 600 be drif ter til knyt tet Si vas 
in ku ba to rer og næ rings ha ger, noe som er 
en øk ning på 11 pst. fra 2016. Be drif te ne 
ge ne re rer 8,6 mrd. kro ner i ver di ska ping 
hvert år. Ana ly se ne for tel ler også at be-
drif ter til knyt tet Si vas in no va sjons in fra-
struk tur pres te rer bed re enn and re. 

Det er stilt et av kast nings krav til egen-
ka pi tal ren ta bi li te ten i Siva Eiendom Hol-
ding AS, for mu lert som et fem års rul le-
ren de snitt. I 2017 nåd de Siva ei ers av-
kast nings krav for før s te gang si den 2011. 
Av vi ket de sis te åre ne skyl des eks tra or di-
næ re ned skriv nin ger av ei en doms ver di er 
i 2012, re la tert til sol cel le in du stri en. Av-
kast nin gen i 2017 var på 6,7 pst., mens 
gjen nom snitt lig av kast ning sis te fem år 
var på 4,0 pst. 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 58,9 57,1
Driftskostnader 91,7 86,2
Brutto driftsresultat (EBITDA) -20,7 -17,1
Driftsresultat (EBIT) -32,8 -29,1
Netto finansposter 88,5 67,3
Resultat før skatt 55,7 38,2
Skattekostnad 21,1 -8,6
Resultat etter skatt 34,6 46,8
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 537 506
Omløpsmidler 189 207
Sum eiendeler 726 712
  
Egenkapital 488 453
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 169 180
Rentefri gjeld 69,7 79,8
Sum gjeld og forpliktelser 238 259
Sum egenkapital og gjeld 726 712
  
Kontantstrøm  2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 45,8 56,9
Investeringsaktiviteter -57,2 -19,7
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler -11,4 37,2
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 656 633
Brutto driftsmargin (EBITDA) -35 % -30 %
Driftsmargin (EBIT) -56 % -51 %
Egenkapitalandel 67 % 64 %
Egenkapitalrentabilitet 7 % 11 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 16 % 19 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 10 % 8 %
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 19 15
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Space Norway AS skal bi dra til ut vik ling 
og drift av rom re la tert in fra struk tur for 
na sjo na le bru ker be hov og til ret te leg ging 
for ver di ska ping knyt tet til sat sing på 
rom virk som het i Norge. Sel ska pet iden ti-
fi se rer og ut vik ler nye mu lig he ter og pro-
sjek ter med lang sik tig ho ri sont, og sam ar-
bei der med and re na sjo na le kom mu ni ka-
sjons- og rom ak tø rer. 

Space Norway ble stif tet i 1995 ved ut-
skil ling fra for valt nings or ga net Norsk 
Romsenter og dri ves i hen hold til van li ge 
for ret nings mes si ge prin sip per. Kon ser-
nets ho ved kon tor er i Oslo. 

Space Norway eier og for val ter den fi-
ber op tis ke ka be len mel lom Fast lands-
Norge og Svalbard. For uten å over fø re 
nedleste data via sa tel litt, er ka be len ho-
ved for bin del se for te le kom mu ni ka sjon 
mel lom Svalbard og om ver de nen. Sel ska-
pet frem lei er også ka pa si tet på Telenors 
sa tel litt Thor 7 for kom mu ni ka sjon til Troll-
sta sjo nen i An tark tis. I tråd med for må let 
ar bei der sel ska pet vi de re med å iden ti fi se-
re, ut re de og ut vik le nye pro sjek ter in nen-
for rom re la tert virk som het med ba sis i 
Norge, ale ne el ler i sam ar beid med and re. 

Space Norway eier 50 pst. av ak sje ne i 
Kongs berg Sat el lite Services AS (KSAT), 
som dri ver bak ke sta sjo ner som kom mu ni-
se rer med sa tel lit ter. KSAT er ver dens stør-
ste sel skap i sitt slag og har hatt god vekst i 
et in ter na sjo nalt mar ked. Space Norway 
eier også 100 pst. av ak sje ne i Statsat AS, 
som er et red skap for ut vik ling og drift av 
små sa tel lit ter for stat li ge for mål. 

Må let med sta tens ei er skap i Space 
Norway er å bi dra til drift og ut vik ling av 
rom re la tert in fra struk tur for å dekke na-
sjo na le bru ker be hov og til ret te leg ging for 
ver di ska ping ba sert på rom virk som het i 
Norge. Sel ska pet skal ha ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
I 2017 har kon ser net vekt lagt ved li ke hold 
og sik ring av in fra struk tur og vi de re ut vik-
ling av rominfrastrukturprosjekter. 

Ar bei det med yt ter li ge re sik ring av fi-
ber ka be len til Svalbard ble vi de re ført. 
Pro sjek tet Bred bånd i Ark tis har hatt god 
frem drift, sel ska pet er i for hand lin ger 
med po ten si el le kun der, og for be re der en 
mu lig an skaf fel ses pro sess. I pro sjekt Hav-
over våk ning med små sa tel lit ter er byg-
ging av en test- og de mon stra sjons sa tel-
litt godt i gang. 

I ut vik lin gen av det nye in ter na sjo na le 
ma ri ti me VHF Data Ex chan ge Sy ste met 
(VDES) har Space Norway sam men med 
Kongs berg Sea tex, For sva rets forsk nings-
in sti tutt og det eng els ke kyst ver ket vun-
net fle re ESA-kon trak ter for må lin ger i 
Ark tis, ut vik ling av sa tel litt- og skips elek-
tro nikk samt sy stem stu di er.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Sel ska pet har etab lert ret nings lin jer og 
ru ti ner for etikk og sam funns an svar, her-
un der ar beid med an svar li ge inn kjøp og 
for hol det til le ve ran dø rer. 

Sel ska pet har opp merk som het på 
fore byg ging av kor rup sjon og and re uøns-
ke de hen del ser.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Alle sel ska pets pro sjek ter som er un der 
ut red ning el ler igang satt, er fun dert på 
kla re   sek tor po li tis ke mål. 

Sel ska pet har spe si elt fo kus på å få til 
bed re kom mu ni ka sjon og hav over vå king i 
nord om rå de ne.

Sel ska pet har fle re pro sjek ter der sam-
ar bei det med norsk in du stri gir gode re-
sul ta ter.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 7 401 6 678
Driftskostnader 6 089 5 526
Brutto driftsresultat (EBITDA) 3 715 3 296
Driftsresultat (EBIT) 1 312 1 152
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 0 0
Netto finansposter -336 -369
Resultat før skatt 976 783
Skattekostnad 163 138
Resultat etter skatt 813 645
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 52 753 46 424
Omløpsmidler  5 968   4 319 
Sum eiendeler 58 721 50 743
  
Egenkapital  14 011   13 867 
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 14 011 13 867
Avsetning til forpliktelser  1 876   1 933 
Rentebærende gjeld  39 189   32 633 
Rentefri gjeld  3 645   2 310 
Sum gjeld og forpliktelser 44 710 36 876
Sum egenkapital og gjeld 58 721 50 743
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 3 615 3 235
Investeringsaktiviteter -10 764 -7 788
Finansieringsaktiviteter 6 168 5 157
Endring betalingsmidler -981 604
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 53 200 46 500
Brutto driftsmargin (EBITDA) 50 % 49 %
Driftsmargin (EBIT) 18 % 17 %
Egenkapitalandel 24 % 27 %
Egenkapitalrentabilitet 6 % 5 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 5 % 6 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 4 % 3 %
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 326 350
Utbytteandel 40 % 54 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 39 % 33 %
Utbytte til staten 326 350
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 1 415 1 323
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 44 % 44 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Stat nett SF er sy stem an svar lig nett sel-
skap i det nors ke kraft sy ste met, og har 
an svar for en sam funns øko no misk ra sjo-
nell drift og ut vik ling av det sen tra le over-
fø rings net tet for kraft. Fore ta ket skal for 
øv rig føl ge for ret nings mes si ge prin sip-
per. 

Som sy stem an svar lig har Stat nett an-
svar for at det til en hver tid er mo men tan 
ba lan se mel lom pro duk sjon og for bruk av 
elek trisk kraft i Norge. Rol len som sy stem-
an svar lig og til hø ren de opp ga ver er for 
øv rig re gu lert i en egen for skrift. 

Stat nett er ut pekt som ut red nings an-
svar lig for trans mi sjons net tet, og ut ar bei-
der an net hvert år en kraft sy stem ut red-
ning for hele trans mi sjons net tet. I ut red-
nin gen be skri ves bl.a. da gens kraft nett, 
pro duk sjon og for bruk, frem ti di ge over fø-
rings for hold samt for ven te de nettiltak og 
-in ves te rin ger. Den of fent li ge de len av ut-
red nin gen er kjent som Statnetts nettutvi-
klingsplan. 

Stat nett eier over 90 pst. av trans mi-
sjons net tet i Norge og kraft for bin del se ne 
til ut lan det. I til legg eier Stat nett 28,2 pst. 
av den fy sis ke kraft bør sen Nord Pool Spot 
AS. Stat nett er en mo no pol virk som het re-
gu lert av ener gi myn dig he te ne, og sel ska-
pets inn tek ter er re gu lert av Nor ges vass-
drags- og ener gi di rek to rat (NVE). Stat nett 
ble etab lert i 1992 og fore ta kets ho ved-
kon tor lig ger i Oslo. 

Må let med sta tens ei er skap i Stat nett 
er å bi dra til en sam funns øko no misk ra-
sjo nell drift og ut vik ling av det sen tra le 
over fø rings net tet. Sta tens ei er skap i Stat-
nett bi drar til at fore ta ket opp fat tes som 
en nøy tral ak tør i mar ke det. Sel ska pet 
skal ha ef fek tiv drift. 

Vik ti ge hen del ser
Stat nett plan leg ger og har igang satt be ty-
de li ge in ves te rin ger i trans mi sjons net tet. 
Olje- og ener gi de par te men tet ga kon se-
sjon i 2015 til ny 420 kV-led ning fra Bals-
fjord til Skai di. Stat nett er i ferd med å 
bygge led nin gen Bals fjord-Skillemoen, og 

har be slut tet å star te på den nord ligs te de-
len av pro sjek tet fra Skillemoen til Skai di. 

Før s te byg ge trinn mel lom Nams os og 
Sur na er godt i gang, samt spen nings opp-
gra de ring ved Nams os. 

En vik tig mi le pæl i opp gra de rin gen av 
net tet i Oslo-re gi o nen ble nådd da nye 
strøm kab ler i Os lo fjor den mel lom Hu rum 
og Vest by ble lagt. 

I til legg til de sto re in ves te rin ge ne i det 
in nen lands ke trans mi sjons net tet er Stat-
nett i gang med å bygge to uten lands for-
bin del ser, én til Tysk land og én til Stor bri-
tan nia.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Stat nett har of fent lig til gjen ge li ge etis ke 
ret nings lin jer og ret nings lin jer for ar bei-
det med sam funns an svar. Fore ta ket rap-
por te rer på sam funns an svar i hen hold til 
Glo bal Re porting Ini tia ti ve (GRI) for el-
bransjen: GRI Sustainability Re porting 
Guide li nes & Electric Util i ty Sec tor Dis-
closures. 

Stat nett føl ger re le van te de ler av 
OECDs ret nings lin jer for fler na sjo na le sel-
ska per og leg ger International La bour Or-
ganizations (ILO) åtte kjer ne kon ven sjo ner 
til grunn for virk som he ten. 

I til legg føl ger Stat nett and re og mer 
sel skaps- og bran sje ori en ter te ret nings-
lin jer for sin rap por te ring. Statnetts ak ti vi-
tet på vir ker bru ker ne av strøm net tet og 
et mang fold av ak tø rer i sam fun net for 
øv rig. Fore ta ket har et mål om økt åpen-
het rundt virk som he ten. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Stat nett har an svar for en sam funns øko-
no misk ra sjo nell drift og ut vik ling av 
trans mi sjons net tet. Stat nett iva re tar det-
te ved å rea li se re sam funns øko no misk 
lønn som me pro sjek ter i trans mi sjons net-
tet og set te inn til tak slik at det til en hver 
tid er mo men tan ba lan se mel lom pro duk-
sjon og for bruk av strøm i Norge. 

Drifts si tua sjo nen har vært til freds stil-
len de i pe ri oden.

Konsernsjef: Auke Lont

Styre: Per Hjorth (leder), Synne  
Homble (nestleder), Maria  
Sandsmark, Egil Gjesteland,  
Kirsten Indgjerd Værdal, Einar 
Strømsvåg, Karianne Burhol*,  
Steinar Jøråndstad*, Nils Ole  
Kristensen*  (* valgt av de ansatte)

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Olje- og energidepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.statnett.no

©
 Statnett SF

Statnett SF

http://www.statnett.no


109

Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 379 423
Driftskostnader 301 298
Brutto driftsresultat (EBITDA) 87 135
Driftsresultat (EBIT) 78 125
Netto finansposter -2 16
Resultat før skatt og minoritet 76 141
Skattekostnad -6 11
Minoritetsinteresser 1 0
Resultat etter skatt og minoritet 81 130
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 1 720 1 790
Omløpsmidler 331 318
Sum eiendeler 2 051 2 108
  
Egenkapital 1 795 1 774
Minoritetsinteresser 5 5
Sum egenkapital 1 800 1 779
Avsetning til forpliktelser 85 86
Rentebærende gjeld 25 100
Rentefri gjeld 141 143
Sum gjeld og forpliktelser 251 329
Sum egenkapital og gjeld 2 051 2 108
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 86 100
Investeringsaktiviteter 61 91
Finansieringsaktiviteter -128 -40
Endring betalingsmidler 19 151
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 1 825 1 879
Brutto driftsmargin (EBITDA) 23 % 32 %
Driftsmargin (EBIT) 21 % 30 %
Egenkapitalandel 88 % 84 %
Egenkapitalrentabilitet 5 % 7 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 4 % 5 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 5 % 8 %
  
Inntektsfordeling 2017 2016
Eiendom 29 % 26 %
Energi 6 % 4 %
Skog  33 % 29 %
Friluftsliv 11 % 9 %
Skogvernerstatning 10 % 15 %
Arronderingssalg 4 % 10 %
Annet 6 % 6 %
Antall solgte jakt- og fiskekort 44 341 40 765
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2017 2016
Tjenestekjøp 14 14
Tilskudd 4 3
Sum tilskudd/offentlige kjøp 18 17
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 60 53
Utbytteandel 74 % 41 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 64 % 51 %
Utbytte til staten 60 53
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 115 120
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Stat skog SF ble etab lert i 1993, er or ga ni-
sert som stats fore tak og har ho ved kon tor 
i Nams os. Fore ta ket er lan dets stør ste 
grunn ei er og for val ter om lag 59 mill. de-
kar, nær en fem te del av Nor ges fast lands-
are al. Det te er i all ho ved sak fjell- og ut-
marks are al. Fore ta ket er også lan dets 
stør ste skog ei er med om lag 6 pst. av det 
sam le de pro duk ti ve skog are a let i Norge. 

En stor del av sta tens grunn i Sør- og 
Midt-Norge er stats all men nin ger som for-
val tes av Stat skog, fjell sty re ne og all men-
nings sty re ne et ter fjel lo ven og statsall-
menningslovens be stem mel ser. 

Stat skog har for ret nings mes sig virk-
som het in nen for skog bruk, ut marks for-
valt ning og an nen are al- og ei en doms for-
valt ning. Ut over den for ret nings mes si ge 
virk som he ten ut fø rer Stat skog for valt-
nings opp ga ver for sta ten i hen hold til lov, 
de le gert myn dig het og opp drag fra Land-
bruks- og mat de par te men tet og Kli ma- og 
mil jø de par te men tet. Dis se opp ga ve ne 
be står av of fent lig retts lig myn dig hets ut-
øv el se, ei en doms- og all men nings til syn, 
for valt ning av jakt og fiske på stats grunn 
mv. Stat skog skal vi de re iva re ta og ut vik le 
ver di er på fel les ska pets grunn og er en 
ga ran tist for all menn he tens til gang til 
jakt, fiske og fri lufts opp le vel ser i norsk na-
tur. 

Må let med sta tens ei er skap i Stat skog 
er å sik re ef fek tiv res surs for valt ning til det 
bes te for sam fun net, leg ge til ret te for all-
menn he tens be hov for jakt-, fiske- og fri-
lufts til bud mv. Virk som he ten skal dri ves 
på be drifts øko no misk grunn lag.

Vik ti ge hen del ser
Stat skog har gjen nom fle re år hatt fo kus 
på di gi ta li se ring av virk som he ten for å sik-
re høy kva li tet og ef fek ti vi tet i for valt nin-
gen av ei en dom me ne. Stat skog har gjen-
nom det te ar bei det også kva li tets sik ret 
det of fent li ge ei en doms re gis te ret sam ti-
dig som gren se av kla rin ge ne har for enk let 
kom mu ne nes ar beid. Di gi ta li se rin gen bi-
drar også til å til gjen ge lig gjø re mu lig he ter 
på sta tens grunn, spe si elt jakt, fiske og 
fri lufts mu lig he ter. 

I 2017 etab ler te Stat skog nytt nett sted 
byg get på mo der ne og bru ker venn lig tek-
no lo gi. Nett ste det vil være en platt form for 
bed re pub li kums tje nes ter og in for ma sjon 
om Statskogs om fat ten de virk som het. 

Gun nar Lien ble til satt som ny ad mi-
nist re ren de di rek tør i feb ruar 2017.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Stat skogs ar beid med sam funns an svar 
in ne bæ rer bl.a. å ut vik le kunn skap og 

over sikt over egen mil jø på virk ning på alle 
om rå der; skog bruk, jakt, fiske, fri lufts liv, 
ut vik ling av hyt te felt og næ rings are al og 
an nen are al ut nyt tel se. Stat skog ar bei der 
kon ti nu er lig med å ut vik le sitt mil jø sty-
rings sy stem in nen for skog bru ket for å 
iva re ta vik ti ge bio lo gis ke ver di er. 

Stat skog ar bei der med kart leg ging av 
ri si ko og til tak for å møte kli ma end rin ge-
ne. Det te be rø rer de fles te de le ne av Stat-
skogs virk som het. Stat skog SF er med i et 
in ter na sjo nalt forsk nings pro gram knyt tet 
til kli ma ut ford rin ger i skogs drift. 

Stat skogs virk som het fore går i for stå-
el se med bru ker ne av are a le ne og myn-
dig he ter. Stat skog har etab lert for mel le 
sam ar beids re la sjo ner med fle re sen tra le 
ak tø rer for å sik re ut veks ling av in for ma-
sjon og are na er for til ba ke mel ding til 
fore ta ket. For å sik re li ke be hand ling og ha 
åpen het om øko no mis ke dis po si sjo ner 
leg ger Stat skog SF opp til åpen kon kur-
ran se og bud run der i for bin del se med 
salg av ei en dom, kjøp av en tre pre nør tje-
nes ter og til gang til tom ter for fri tids hus. 

Stat skog ar bei der med inn fø ring av 
rap por te ring et ter mal fra Glo bal Re-
porting Ini tia ti ve (GRI Stan dard).

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Statskogs skog virk som het bi drar til øko-
no mis ke ver di er og gir po si tiv kli ma ef fekt. 
En stor del av Stat skogs are a ler er ver net. 
Stat skog gjen nom fø rer fy sis ke og di gi ta le 
til tak for til ret te leg ging for jakt, fiske og 
fri lufts liv. Stat skogs til ret te leg ging og pris-
po li tikk bi drar til å gjø re na tur opp le vel ser 
til gjen ge li ge for all menn he ten. Over tid 
har det har vært en øk ning i kjøp te jakt-
kort, fis ke kort og hyt te over nat tin ger på 
Stat skogs grunn. 

Gjen nom virk som he ten til Stat skog 
skjer det en kon ti nu er lig opp føl ging av 
ret tig he ter knyt tet til sta tens ei en dom-
mer in nen for stats all men ning og an nen 
stats grunn. 

Stat skog har en opp drags av ta le med 
Land bruks- og mat de par te men tet som 
om fat ter både lov på lag te opp ga ver og 
opp ga ver som gjel der sek tor po li tis ke til-
tak. Stat skog rap por te rer sær skilt på ut fø-
rel sen av det te opp dra get.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 9,1 8,4
Driftskostnader 8,4 10,3
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1,0 -0,7
Driftsresultat (EBIT) 0,7 -1,9
Netto finansposter 0,0 -0,1
Resultat før skatt 0,7 -2,0
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 0,7 -2,0
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 1,1 1,1
Omløpsmidler 8,1 2,1
Sum eiendeler 9,2 3,2
   
Egenkapital 7,5 -1,1
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 0,0 2,4
Rentefri gjeld 1,7 1,9
Sum gjeld og forpliktelser 1,7 4,3
Sum egenkapital og gjeld 9,2 3,2
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 0,0 0,9
Investeringsaktiviteter 0,0 -0,3
Finansieringsaktiviteter 0,0 -0,4
Endring betalingsmidler 0,0 0,2
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 7,5 1,3
Brutto driftsmargin (EBITDA) 11 % -8 %
Driftsmargin (EBIT) 8 % -23 %
Egenkapitalandel 82 % -34 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 17 % -74 %
  
Verdier inn og ut av selskapet 2017 2016
Egenkapitalinnskudd 8,0 0,0
Tilskudd 0,0 0,3

Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 4 5
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 33 % 40 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 33 % 40 %

Staur gård AS ble opp ret tet i 2001 for å 
vi de re fø re virk som he ten ved stat lig eide 
Staur gård i Stan ge kom mu ne, som frem til 
da had de vært dre vet av Sta tens korn for-
ret ning. 

Sel ska pets for mål er å leg ge til ret te for 
forsk ning og ut vik ling (FoU) i land bru ket, 
drift av ei en dom men og ut leie av lo ka le-
ne. FoU-virk som he ten ut fø res av pri va te 
ak tø rer. På øv ri ge are a ler av ei en dom-
men dri ver Staur gård jord bruks virk som-
het i egen regi. 

Byg nings mas sen er i stor grad til pas set 
over nat ting, kurs, kon fe ran se og ut leie til 
spe si el le ar ran ge men ter. For må let med 
ut leie ak ti vi te ten er å ut nyt te, iva re ta og 
ut vik le kva li te te ne som lig ger i ei en dom-
men.  

Ei en dom men Staur gård an se es som 
en unik land bruks ei en dom og et kul tur-
min ne i na sjo nal sam men heng. Ei en dom-
men ble fre det av Riks an tik va ren i 2012. 

Må let med sta tens ei er skap i Staur 
gård AS er å leg ge til ret te for forsk nings- 
og for søks virk som het i jord bru ket og å 
drive ei en dom men på best mu lig måte. 

Vik ti ge hen del ser
Land bruks- og mat de par te men tet til før te 
sel ska pet 8 mill. kro ner i ny ka pi tal vå ren 
2017 et ter an mod ning fra Stor tin get, som 
føl ge av at sel ska pet var nær kon kurs. Sel-
ska pet kun ne da inn fri sine for plik tel ser 
og opp nå en til freds stil len de egen ka pi tal. 

Land bruks- og mat de par te men tet har i 
eier dia lo gen for 2017 un der stre ket at sel-
ska pet må gå i ba lan se regn skaps mes sig 
og at sty ret må for sø ke å vi de re ut vik le 
drifts kon sep tet. Sel ska pet har et ter ka pi-
tal inn skud det inn fridd alle lån og lea sing-
kon trak ter. Sel ska pet har i 2017 fått bed-
re kon troll over øko no mi en og har snudd 
man ge åri ge un der skudd til et lite over-
skudd i 2017. 

Sty ret i sel ska pet sat te i 2017 i gang en 
pro sess med å se på hvil ke mu lig he ter 
som fore lig ger for vi de re ut vik ling av drif-
ten i sel ska pet som kan gi en po si tiv vekst 
og ut vik ling i sel ska pet.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Sel ska pet dri ver ikke virk som het som for-
uren ser det ytre mil jø ut over det som nor-
malt føl ger av land bruks drif ten. 

For søks går den har fo kus på mil jø og 
av ren nings pro ble ma tikk med bl.a. gjød-
sel plan og etab ler te gress/bei te mar ker 
ned mot Mjø sa. 

Går den for hol der seg til ram me ne i 
Kva li tets sy ste met i land bru ket (KSL). 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Staur gård har i 2017 ar bei det for å leg ge 
til ret te for at Gra mi nor, Norsk Sau og Geit 
og Nor tu ra/TYR skal kun ne drive sin forsk-
nings- og for søks virk som het på ei en dom-
men. Virk som he ten på for søks går den er 
gjen nom ført i hen hold til inn gåt te av ta ler, 
og sam ar beids part ner ne er for nøy de 
med le ve ran se ne fra Staur gård AS. Sam-
ar beids part ner ne bi drar vi de re med vik tig 
kunn skap for vi de re ut vik ling i norsk land-
bruks pro duk sjon. 

Gjen nom vi de re fø ring av gjes te gårds-
ak ti vi tet og øv rig ut leie har sel ska pet sør-
get for nød ven dig ak ti vi tet på ei en dom-
men og at byg nings mas sen ut nyt tes. For 
sta ten som eier er det vik tig at byg nings-
mas sen på ei en dom men ut nyt tes godt, 
og at den ne blir til strek ke lig ved li ke holdt. 

Sel ska pet vur de res til å ha opp nådd en 
til freds stil len de sek tor po li tisk mål opp nå-
el se gjen nom sin drift i 2017. De øko no-
mis ke ut ford rin ge ne sel ska pet har hatt og 
fort satt har, in ne bæ rer at Land bruks- og 
mat de par te men tet ut re der mu lig he te ne 
for et jus tert drifts opp legg, for å sik re bæ-
re kraf tig drift frem over.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 20172 2016
Driftsinntekter 192 584
Driftskostnader 362 496
Brutto driftsresultat (EBITDA) -125 134
Driftsresultat (EBIT) -169 87
Netto finansposter -3 -41
Resultat før skatt -172  46 
Skattekostnad 0  -4 
Resultat etter skatt -172  50 
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 364 401
Omløpsmidler 283 436
Sum eiendeler 648 837
  
Egenkapital 113 281
Avsetning til forpliktelser 343 354
Rentebærende gjeld 144 148
Rentefri gjeld  47   53 
Sum gjeld og forpliktelser 534 556
Sum egenkapital og gjeld 648 837
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter ikke klart -44
Investeringsaktiviteter ikke klart -15
Finansieringsaktiviteter ikke klart -133
Endring betalingsmidler -180  -192 
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 257 429
Brutto driftsmargin (EBITDA) -65 % 23 %
Driftsmargin (EBIT) -88 % 15 %
Egenkapitalandel 18 % 34 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -48 % 34 %
  
Verdier og utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 0 0
Utbytteandel 0 % 0 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 0 % 0 %
Utbytte til staten 0 0
Kjøp av aksjer 0 0
Kapitalinnskudd fra staten (fotnote 1) 144 587

Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 107 106
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

Sto re Nors ke Spits ber gen Kulkompani 
AS (SNSK) har kull gru ve drift på Svalbard 
som ho ved virk som het. Sel ska pet ble 
etab lert i Long year by en i 1916, og er fort-
satt en vik tig bæ re bjel ke i sval bard sam-
fun net. SNSK har ho ved kon tor i Long-
year by en og had de i 2017 kull drift i Gruve 
7 uten for Long year by en gjen nom dat ter-
sel ska pet Sto re Nors ke Spits ber gen Gru-
bekompani AS (SNSG). Kull virk som he ten i 
Svea og Lunckefjell ble i for bin del se med 
Stortingets be hand ling av statsbudjettet 
for 2018 be slut tet av vik let. 

SNSK-kon ser net be står også av de hel-
ei de dat ter sel ska pe ne Sto re Nors ke Bo li-
ger AS, Sto re Nors ke Gru ve drift AS, Gruve 
3 AS og del ei de Pole Pos i tion Logistics AS, 
hvor SNSK har en ei er an del på 75 pst. 
samt Svea Svalbard AS med en ei er an del 
på 51 pst. 

Må let med sta tens ei er skap i SNSK er å 
bi dra til at kraft ver ket i Long year by en har 
til gang på sta bil og sik ker kull for sy ning 
gjen nom drift av Gruve 7, og at virk som-
he ten ut ø ves i sam svar med de over ord-
ne de må le ne i norsk Svalbard-po li tikk. 
Gruve 7 skal ha ef fek tiv drift. Øv rig virk-
som het skal dri ves på for ret nings mes sig 
grunn lag.

Vik ti ge hen del ser
Et ter at kull virk som he ten i Svea og Lunck-
fjell ble lagt i drifts hvile fra 2016 har det 
ikke vært pro du sert kull i det te om rå det. I 
lø pet av vå ren 2017 gjen nom før te sel ska-
pet en ny vur de ring av bl.a. grunn laget for 
ev. opp start av kull virk som he ten samt ev. 
vi de re fø ring av drifts hvi len. I brev da tert 
12. juni 2017 til de par te men tet ga sel ska-
pet ved sty ret ut trykk for at fort satt drifts-
hvile fra 2018 vil in ne bæ re høy ri si ko for 
tap av kri tisk kom pe tan se og for rin gel se 
av in fra struk tu ren. Det te, sam men holdt 
med de be reg ne de kost na de ne for fort-
satt drifts hvile, bi dro til at sty ret mente at 
fort satt drifts hvile var mind re ak tu elt ba-
sert på rent kom mer si el le vur de rin ger. 
Sty ret ga sam ti dig ut trykk for at det var 
lønn somt å gjen opp ta gru ve drif ten i Svea 
og Lunckefjell fra høs ten 2018 un der git te 
for ut set nin ger. 

I for bin del se med Stortingets be hand-
ling av stats bud sjet tet for 2018, jf. Prop. 1 
S (2017-2018), ble det be slut tet at SNSKs 
kull virk som he ten i Svea og Lunckefjell 
skul le av vik les. Det ble sam ti dig be stemt å 
igang set te opp ryd ding i om rå det og at 
opp ryd din gen gjen nom fø res med SNSG 
som an svar lig bygg her re og ved hjelp av 
un der le ve ran dø rer.

For før s te gang på man ge år ble det pro-
du sert kull i Gruve 7 med to skift, og det ble 
tatt ut om lag 130 000 tonn kull. Virk som he-
te ne i Gruve 3 AS og Svea Svalbard AS ut vik-
let seg po si tivt i 2017, selv om drifts re sul ta-
tet ble ne ga tivt i beg ge sel skap. Pole Pos i-
tion Logistics AS fer dig stil te i lø pet av året 
sin nye tek nis ke platt form for frem ti dig 
satsning in nen lo gi stikk tje nes ter. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Sam funns an svar er en sen tral del av 
SNSKs for ret nings stra te gi, og en ret te-
snor for sel ska pets virk som het. Hel se, 
mil jø og sik ker het har høy es te pri ori tet. 
Alt ar beid skal gjen nom fø res så sik kert og 
kon trol lert at ver ken men nes ker el ler na-
tur blir syke el ler ska det som føl ge av 
SNSKs virk som het. 

I 2017 har sel ska pet spe si elt job bet med 
å av hjel pe den pres se de bo lig si tua sjo nen i 
Long year by en på en best mu lig måte.

Gjen nom sval bard mil jø lo ven et ter le-
ver SNSK en streng mil jø lov giv ning. SNSK 
har et eget mil jø over våk nings pro gram for 
ut slipp til vann, luft og grunn, og sel ska pet 
har gjort om fat ten de kon se kvens ut red-
nin ger av mil jø på virk ning. SNSK ut ar bei-
der år lig en miljøårsrapport som pub li se-
res på sel ska pets hjem me si de.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Må let med sta tens ei er skap i SNSK er å bi-
dra til at kraft ver ket i Long year by en har 
til gang på sta bil og sik ker kull for sy ning 
gjen nom drift av Gruve 7. Gjen nom hele 
2017 har det vært produskjon med to 
skift i Gruve 7 og SNSK har forsynt kraft-
verket i Longerabyen med kull i hen hold 
til inn gått av ta le med Long year by en Lo-
kal sty re. I over kant av 100 per so ner var 
ved ut gan gen av 2017 an satt i SNSK.
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Jan Morten Ertsaas

Styre: Annette Malm Justad (leder),  
Birger Solberg (nestleder), Hege 
Schøyen Dillner, Britt Mjellem, 
Johnny Undeli, Rune Mjelde*,  
Håvard Velve* (* valgt av de ansatte)  

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.snsk.no
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2 Tallene for 2017 er foreløpige og før årsoppgjørsdisposisjoner.
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Talent Norge AS ble etablert i 2015 av 
Kristiansand kommunes Energiverksstif-
telse – Cultiva, Sparebankstiftelsen DNB 
og staten ved Kulturdepartementet. Sel-
skapet har kontorplasser på Sentralen 
hos Sparebankstiftelsen DNB i Oslo.

Talent Norge har som strategisk visjon 
å gi fremragende kunstneriske talenter 
muligheten til å realisere sitt fulle poten-
sial. Selskapets overordnede mål er å 
bedre rammene rundt talentutvikling, og 
på den måten bidra til et rikere kulturliv. 
Selskapet ønsker å skape varige, vellykke-
de forbindelser av så vel kunstnerisk som 
økonomisk art, gjennom en talentsatsing 
som både resulterer i høy kunstnerisk an-
erkjennelse og som utløser betydelige pri-
vate investeringer. 

Talent Norge samarbeider med tone-
angivende organisasjoner, institusjoner 
og miljøer innen norsk kulturliv om å gi 
spesialkompetanse, utviklingsmuligheter 
og støtte til kunstneriske talenter. Selska-
pet skal utløse like mye privat kapital som 
offentlig støtte i prosjektporteføljen.

Selskapet prioriterer satsinger rettet 
mot talenter som befinner seg i perioden 
før eller like etter endt kunstfaglig utdan-
ning. Målgruppen er både utøvende og 
skapende kunstnere, innen alle kunstfor-
mer og -uttrykk. 

Målet med statens eierskap i Talent 
Norge er utvikling av de fremste kunstne-
riske talentene i Norge i samarbeid mel-
lom staten og private aktører. Tiltaket bi-
drar til et kulturliv på høyt internasjonalt 
nivå og en bredere finansiering av kultur-
livet. Statens eierinteresser i Talent Norge 
bygger opp under de overordnede måle-
ne om å bidra til at alle kan få tilgang til 
kunst og kultur av høy kvalitet og fremme 
kunstnerisk utvikling og fornyelse.

Viktige hendelser
Selskapet vedtok i 2017 11 nye satsinger 
samt fem forlengelser av tidligere vedtat-
te satsinger. Sammen med de allerede 

vedtatte satsingene er Talent Norge pr. 
31. desember 2017 involvert i 36 pågåen-
de talentutviklingsprogrammer. Program-
mene strekker seg i tid fra 2015 til 2021. 
Satsingene representerer over 500 talent-
plasser årlig. Satsingene er fordelt på uli-
ke genre, med god geografisk spredning. 

Det har gjennom selskapets virksom-
het oppstått et stort nettverk av bidragsy-
tere, prosjekteiere, mentorer og talenter. 
Talent Norge har i 2017 fortsatt arbeidet 
med å legge til rette for erfaringsutveks-
ling og kompetanseoverføring på tvers av 
fagfelt, genre og satsinger. Målet er at 
denne kunnskapen skal bidra til å øke 
kvaliteten på talentutviklingen i norsk kul-
turliv for øvrig. Erfaringsutveksling og 
kunnskapsutveksling er strukturert gjen-
nom tre hovedarenaer: Fagsamlinger i 
Artistic Excellence, åpne møteplasser (TN 
Møteplass) og nytt av 2017; deltagelse i 
Olympiatoppens prestasjonsklynge.

Sektorpolitisk måloppnåelse
Pr. 31. desember 2017 hadde Talent Norge 
en total satsingsportefølje på til sammen 
211,9 mill. kroner til talentsatsing i kulturli-
vet. Satsingene er vedtatt med totalt 80,8 
mill. kroner i støtte fra Talent Norge og vil 
utløse totalt 131,2 mill. kroner i privat med-
finansiering. 

Av tildelte 80,8 mill. kroner fra Talent 
Norge er 31,8 mill. kroner utbetalt pr. 31. 
desember 2017. 48,9 mill. kroner er av-
satt til framtidige utbetalinger iht. inngåt-
te avtaler. I tillegg er det avsatt 13,2 mill. 
kroner til programmene Artistic Excellen-
ce, Talent Norge Junior, Møteplasser og 
synergier og til piloten Talent Norges 
Kvinneløft. 

Relasjonen til de private bidragsyterne 
er styrket gjennom året ved at flere i løpet 
av sitt engasjement har økt sitt bidrag el-
ler gått inn i nye satsinger. Samarbeidet 
med private bidragsytere er en forutset-
ning for, og en bærebjelke i, Talent Nor-
ges arbeid.

Daglig leder:  
Maria Cecilie Mediaas Jørstad 

Styre: John Gordon Bernander  
(leder), Bentein Baardson, Cecilie 
Broch Knudsen, Brit Kristin Sæbø 
Rugland, Ingrid Røynesdal,  
Bjørn Olav Ragnar Øiulfstad

Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Kulturdepartementet: 33,33 %
Selskapets nettside: www.talentnorge.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 64,9 31,5
Driftskostnader 62,9 28,7
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1,9 2,7
Driftsresultat (EBIT) 2,0 2,8
Netto finansposter 0,4 0,2
Resultat før skatt 2,4 3,0
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 2,4 3,0
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 2,1 0,2
Omløpsmidler 69,9 52,1
Sum eiendeler 71,9 52,3
   
Egenkapital 5,4 3,1
Avsetning til forpliktelser 64,8 48,4
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 1,7 0,8
Sum gjeld og forpliktelser 66,5 49,2
Sum egenkapital og gjeld 71,9 52,3
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 1,3 3,4
Investeringsaktiviteter 0,0 -0,1
Finansieringsaktiviteter 16,5 25,7
Endring betalingsmidler 17,7 29,0
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 5,4 3,1
Brutto driftsmargin (EBITDA) 3 % 9 %
Driftsmargin (EBIT) 3 % 9 %
Egenkapitalandel 7 % 6 %
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Kulturdepartementet 36,1 30,5
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 3 2
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 33,33 % 33,33 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Talent Norge AS

http://www.talentnorge.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 133 120
Driftskostnader 133,1 96,9
Brutto driftsresultat (EBITDA) 2,3 25,8
Driftsresultat (EBIT) -0,2 23,0
Netto finansposter 0,4 0,2
Resultat før skatt 0,2 23,2
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 0,2 23,2
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 18,2 18,1
Omløpsmidler 28,1 25,1
Sum eiendeler 46,3 43,2
   
Egenkapital 15,8 17,0
Avsetning til forpliktelser 4,4 0,0
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 26,1 26,2
Sum gjeld og forpliktelser 30,5 26,2
Sum egenkapital og gjeld 46,3 43,2
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 6,2 3,2
Investeringsaktiviteter -2,7 -2,7
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler 3,5 0,5
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 15,8 17,0
Brutto driftsmargin (EBITDA) 2 % 22 %
Driftsmargin (EBIT) 0 % 19 %
Egenkapitalandel 34 % 39 %
Egenkapitalrentabilitet 1 % 109 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 4 år 33 % 34 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 2 % 109 %
  
Andre nøkkeltall 2017 2016
Antall forestillinger totalt 462 542
Antall solgte billetter 109 006 99 378
Publikumsbelegg 81 % 63 %
Billettinntekter 27,0 17,0
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Kulturdepartementet 70,9 69,7
Sør-Trøndelag fylkeskommune,  
Trondheim kommune og  
samarbeidspartner 30,8 30,1
Sum tilskudd 101,7 99,8
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 172 170
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 66,67 % 66,67 %
Andel kvinner i styret totalt 58 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Trøn de lag Teater AS lig ger i Trondheim 
og er re gi on-/lands dels tea ter for Trøn de-
lag. Teatret ble etab lert i 1937, og dets for-
mål er «…å drive tea ter virk som het i 
Trondheim og om lig gen de re gi on, samt 
tur ne er og gjes te spill.» 

Teat rets vi sjon er å være den vik tig ste 
kul tur in sti tu sjo nen i Midt-Norge ved at 
teat ret be tyr noe for alle trøn de re. Mål-
set tin gen er at Trøn de lag Teater skal spil-
le pro fe sjo nelt tea ter for pub li kum, og at 
uli ke for mer for sce nis ke ut trykk skal inn-
gå i re per to a ret, hver for seg og in te grert. 

Sta tens ei er skap i Trøn de lag Teater er 
be grun net ut fra kul tur po li tis ke for mål. 
Må le ne for be vilg nin ge ne til sce ne kunst-
for mål i 2017 var å leg ge til ret te for pro-
duk sjon, for mid ling og et ter spør sel av uli-
ke sce ne kunst ut trykk. Det te skal bygge 
opp un der de over ord ne de må le ne om å 
bi dra til at alle kan få til gang til kunst og 
kul tur av høy kva li tet og frem me kunst ne-
risk ut vik ling og for ny el se.

Vik ti ge hen del ser
Tea ter året star tet på Ho ved sce nen med 
Ed ward Albees «Hvem er redd for Vir gi nia 
Woolf». Fore stil lin gen frem vis te ster ke 
skue spil ler pre sta sjo ner og høs tet gode 
kri tik ker. Der et ter vis te teat ret vå rens sto-
re even tyr, en ny skre vet mu si kal; «Ro bin 
Hood – Rai Rai i Sher wood sko gen». Bil lett-
sal get end te på 41 500 som er det bes te 
ved Trøn de lag Teater si den «Les Mi se rab-
les» i 2006. 

I høst se son gen var det Hen rik Ibsen og 
«Vild an den» som la be slag på Ho ved sce-
nen. Året ble av slut tet med «Ju le evan ge li-
et – en smash hit mu si cal (alle snak ker 
norsk)», som var en re pri se fra Gam le sce-
ne i 2016. Fore stil lin gen «Søn dags sko len» 
tok for seg Det Gam le og Det Nye Tes ta-
men te og ble i all ho ved sak spilt  av bar ne-
skue spil le re. Fore stil lin gen mot tok gode 

kri tik ker, men nåd de ikke helt ut til mål-
grup pen.

På Stu dio sce nen var det pre mie re på 
«Evig søn dag», ba sert på teks ter av Lin nea 
Myhre. Be søks tal let end te på 3 500, som 
er svært godt for Stu dio sce nen. En an nen 
pub li kums suk sess her var «Glassmensa-
sjeriet», som end te på 3 200. Året på bi-
sce ne ne ble av slut tet med pre mie re på 
Lisa Lies «Uår av Ter je Vig en». 

6. feb ruar 2017 ble også 100 års-ju bi le-
et for Sa me tin get mar kert på Gam le Sce-
ne med et eget ar ran ge ment og fore stil-
lin gen «Elsa Lau la».

Sty ret ved Trøn de lag Teater an sat te i 
2017 Eli sa beth Eg seth Hansen som ny 
tea ter sjef fra 1. ja nu ar 2019. Hun er i dag 
dra ma turg ved Trøn de lag Teater.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Trøn de lag Teater er be visst på sitt sam-
funns an svar som en be ty de lig kul tu rell 
ak tør i Midt-Norge. Det te gjel der i valg av 
opp set tin ger og tolk ning av dis se samt 
be visst gjø ring mht. den ar beids kraft vi 
be nyt ter og ved inn kjøp av ma te ri ell og 
tje nes ter.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Trøn de lag Teater had de tolv egen pro duk-
sjo ner på pro gram met i 2017, hvor av tre 
var re pri ser fra tid li ge re år. Teatret pro du-
ser te også «Unge dra ma ti ke re» i sam- 
ar beid med Kjer ne hu set, og «Kupp en 
klas si ker» i sam ar beid med Kul tur sko len. 
I til legg var det syv gjes te spill. 

2017 ble et godt pub li kums år i Trøn de-
lag. Teatret had de to talt 109 006 be sø-
ken de for delt på til sam men 462 fore stil-
lin ger med et gjen nom snitt lig be søks be-
legg på 81 pst. Egen inn tek te ne ut gjor de 
31,3 mill. kro ner mot 20,0 mill. kro ner i 
2016, og drifts til skud de ne var i 2017 101,6 
mill. kro ner, mot 99,8 mill. kro ner i 2016.

Teatersjef: Kristian Seltun 

Styre: Terje Roll Danielsen  
(leder), Tore Onshuus Sandvik 
(nestleder), Leif Bjerkan, Solvor 
Ingjerd Amdal, Turid Stenseth,  
Ingeborg Hopshaug*, Hallbjørn  
Rønning* (* valgt av de ansatte)

Revisor:  
PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel gjennom Kulturdepartementet: 66,67 %
Selskapets nettside: www.trondelag-teater.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 309 288
Driftskostnader 325 288
Brutto driftsresultat (EBITDA) 10,3 5,7
Driftsresultat (EBIT) -15,4 -0,7
Netto finansposter 3,7 3,6
Resultat før skatt -11,7 2,9
Skattekostnad -8,1 0,0
Resultat etter skatt -3,6 2,9
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 123,1 42,6
Omløpsmidler 286 341
Sum eiendeler 409 384
  
Egenkapital 202 236
Avsetning til forpliktelser 62,2 7,5
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 145 141
Sum gjeld og forpliktelser 207 148
Sum egenkapital og gjeld 409 384
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 45,0 53,6
Investeringsaktiviteter -98,1 -1,2
Finansieringsaktiviteter 25,2 -1,7
Endring betalingsmidler -27,9 50,7
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 202 236
Brutto driftsmargin (EBITDA) 3 % 2 %
Driftsmargin (EBIT) -5 % 0 %
Egenkapitalandel 49 % 61 %
Egenkapitalrentabilitet -2 % 1 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 9 % 10 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -5 % 1 %
  
Tilskudd fra staten 2017 2016
Kunnskapsdepartementet 42,5 51,7
Andre (IKT-senter og  
Norges forskningsråd) 88,9 45,8
Sum tilskudd 131,4 97,5
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 115 108
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

UNINETT AS er myn dig he te nes verk tøy for 
ut vik ling og drift av et na sjo nalt forsk nings-
nett og en all si dig na sjo nal e-in fra struk tur 
for forsk ning og høy ere ut dan ning. Sel ska-
pet ut fø rer opp ga ver med til skudd fra 
Kunn skaps de par te men tet, og le ve rer in-
fra struk tur med pro duk sjons tje nes ter og 
eks pe ri men tel le tje nes ter. Gjen nom sam-
ar beid og syn er gi ef fek ter op ti ma li se rer 
UNINETT an skaf fel se og bruk av sam le de 
IKT-res sur ser in nen for uni ver si tets- og 
høy -sko le sek to ren i Norge

UNINETT AS ble etab lert i 1993. Det er 
mor sel skap i UNINETT-kon ser net og had-
de i 2016 to hel ei de dat ter sel ska per: UNI-
NETT No rid AS, som er den na sjo na le re-
gist re rings en he ten for .no-do me net, og 
UNINETT Sigma2 AS, som ad mi nist re rer 
an skaf fel se og drift av na sjo nalt ut styr for 
avan ser te vi ten ska pe li ge be reg nin ger. 
Alle sel ska pe ne dri ves fra fel les kon to rer i 
Trondheim. Sam men med forsk nings net-
te ne i de øv ri ge nor dis ke land er UNINETT 
del ei er i NORDUnet AS, som ope re rer en 
til sva ren de aka de misk nett in fra struk tur 
mel lom de nor dis ke lan de ne og mot glo-
bale aka de mis ke mil jø.

Må let med sta tens ei er skap i UNINETT er 
å sik re drift og vi de re ut vik ling av et na sjo nalt 
elek tro nisk tje nes te nett for in for ma sjons ut-
veks ling mel lom en kelt grup per og grup per 
av bru ke re in nen for forsk ning og ut dan ning 
i Norge. Sel ska pet skal ha ef fek tiv drift. 

Vik ti ge hen del ser
I juni 2017 av gjor de Kunn skaps de par te-

men tet at ut valg te opp ga ver skul le over-
fø res fra UNINETT AS til et ny opp ret tet 
for valt nings or gan, som også sam ler virk-
som he te ne Ce res og Bibsys. Det te ble 
gjort fra 1. ja nu ar 2018. Som en kon se-
kvens av det te ar bei der UNINETT AS med 
ny virk som hets stra te gi. 

UNINETT AS fikk ny ad mi nist re ren de 
di rek tør fra 1. sep tem ber 2017, som fra  
1. ja nu ar 2018 ble an satt som ad mi nist re-
ren de di rek tør for Kunn skaps de par te-
men tets tje nes te or gan. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
UNINETT AS har sam funns an svar som én 
av sine tre kjer ne ver di er. Sel ska pet har ret-
nings lin jer for for uren sing, av falls hånd te-
ring, ener gi for bruk, inn kjøp, støy og tje nes-
te pro duk sjon. 

Sel ska pet job ber for at norsk uni ver si-
tets- og høy sko le sek tor skal ef fek ti vi se re 
ener gi bru ken i sine da ta ma skin rom, og 
øke bru ken av di gi ta le løs nin ger in nen for 
forsk ning, un der vis ning og for mid ling for 
å bi dra til mer ef fek tiv bruk av sam fun-
nets res sur ser. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
UNINETT AS ar bei der for å nå sine sek tor-
po li tis ke mål gjen nom ut vik ling og drift av 
lands dek ken de forsk nings nett, ko or di ne-
ring av IKT-re la ter te fel les til tak, til ret te leg-
ging av in fra struk tur og sy stem data for ny 
forsk ning og bi drag til in ter na sjo nal ut vik-
ling. Net tet til pas ses sta dig øken de krav til 
ka pa si tet og has tig het. 

Administrerende direktør:  
Tor Holmen (konstituert)

Styre: Frank Arntsen (leder),  
Steen Pedersen, Benedicte Rustad, 
Pål Dietrichs, Cecilie Ohm, Seunn 
Smith-Tønnessen, Morten Knutsen* 

(* valgt av de ansatte)

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Kunnskapsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.uninett.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 148,3 146,3
Driftskostnader 147,3 152,0
Brutto driftsresultat (EBITDA) 2,8 -4,0
Driftsresultat (EBIT) 1,0 -5,7
Netto finansposter -0,1 0,0
Resultat før skatt 0,9 -5,7
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 0,9 -5,7
  
Balanse 2017 2016
Immaterielle eiendeler 0,0 0,0 
Varige driftsmidler 32,9 34,6
Finansielle anleggsmidler 0,0 0,0
Anleggsmidler 32,9 34,6
Omløpsmidler 42,2 25,7
Sum eiendeler 75,1 60,3
  
Innskutt egenkapital 2,1 2,1
Opptjent/annen egenkapital 9,2 8,3
Sum egenkapital 11,3 10,4
Avsetning til forpliktelser 3,4 0,0
Langsiktig rentebærende gjeld 16,6 18,4
Kortsiktig rentebærende gjeld  
Kortsiktig rentefri gjeld 43,8 31,5
Sum gjeld og forpliktelser 63,8 49,9
Sum egenkapital og gjeld 75,1 60,3
  
Kontantstrøm 2017 2016
Opersjonelle aktiviteter 12,1 -14,4
Investeringsaktiviteter -1,0 -2,6
Finansieringsaktiviteter 3,7 -0,3
Endring betalingsmidler 14,8 -17,3
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 27,9 28,8
Brutto driftsmargin (EBITDA) 2 % -3 %
Driftsmargin (EBIT) 1 % -4 %
Egenkapitalandel 15 % 17 %
Egenkapitalrentabilitet 7 % -36 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år -3 % -2 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 5 % -13 %
  
Andre nøkkeltall 2017 2016
Studentårsverk 222,5 214,4
  
Tilskudd fra staten 2017 
Driftstilskudd 128,9 125,6
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte (innrapportert  
antall årsverk, som tidligere år) 112 123
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 60 % 60 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 67 % 57 %

Uni ver si tets sen te ret på Svalbard AS 
(UNIS) ble opp ret tet som et stats ak sje sel-
skap 29. no vem ber 2002. Sel ska pet av løs-
te stif tel sen Uni ver si tets stu di e ne på Sval-
bard, som var opp ret tet av de fire nors ke 
uni ver si te te ne i 1994. 

Sel ska pets for mål er å gi stu die til bud 
og drive forsk ning med ut gangs punkt i 
Svalbards geo gra fis ke plas se ring i et høy-
ark tisk om rå de og de spe si el le for trinn 
det te gir gjen nom bruk av na tu ren som 
la bo ra to ri um. Stu die til bu det skal være på 
uni ver si tets ni vå og frem stå som sup ple-
ment til den un der vis ning som gis ved 
uni ver si te te ne på fast lan det, og kun ne 
inn gå i et or di nært stu die løp som fø rer 
frem til gra der på bache lor-, mas ter- og 
dok tor grads ni vå. Stu die til bu det skal ha 
en in ter na sjo nal pro fil, og un der vis nin gen 
skal fore gå på eng elsk.

UNIS har fire stu die ret nin ger: ark tisk 
bio lo gi, ark tisk geo lo gi, ark tisk geo fy sikk 
og ark tisk tek no lo gi. Det ble i 2017 gitt 
un der vis ning i to talt 98 em ner på bache-
lor-, mas ter- og  ph.d.-nivå. 794 stu den-
ter fra 45 na sjo ner fulg te un der vis nin-
gen og 59 mas ter stu den ter ar bei det 
med opp ga ver. Det til sva rer 222,5 stu-
dent års verk. 50 pst. av stu den te ne kom 
fra stu die pro gram ved nors ke uni ver si-
te ter, en øk ning på 5 pst. fra 2016. 31 
post dok to rer og ph.d-stu den ter opp-
holdt seg ved UNIS i 2017 og det ble av-
holdt fem dis pu ta ser.

Må let med sta tens ei er skap i UNIS er å 
med vir ke til at sen te ret kan gi stu die til bud 
på uni ver si tets ni vå og drive forsk ning 
med ut gangs punkt i Svalbards plas se ring 
i et høy ark tisk om rå de. Sel ska pet skal ha 
ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser 
I 2017 nåd de UNIS må let om å gjen nom- 
føre 220 stu dent års verk. Sel ska pet har en 
god fag lig ut vik ling, og har bl.a. del tatt i ar-
bei det med re gje rin gens stra te gi for forsk-
ning og høy ere ut dan ning på Svalbard. Et-
ter noen år med øko no misk un der skudd, 
gikk sel ska pet i 2017 med over skudd. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
UNIS skal ut ø ve sin forsk ning og gi un der-
vis ning med minst mu lig ne ga tiv på virk ning 
på mil jø et. Sval bard mil jø lo ven er et pre miss 
for all virk som het, og UNIS ar bei der kon ti-
nu er lig for å be gren se miljøpåvirkningen av 
virk som he ten, og har et in tern kon troll sy-
stem for felt-, tokt- og la bo ra to rie ar beid.

UNIS skal være en res surs for lo kal sam-
fun net på Svalbard. An sat te skal bo og vir-
ke i Long year by en og bi dra til ut vik lin gen 
av in sti tu sjo nen og sam fun net. Regn ska-
pet for 2017 vi ser at ca. 55 pst. av va rer og 
tje nes ter kjø pes lo kalt i Long year by en. 
UNIS sine an sat te er også be ty de li ge res-
surs per so ner i for bin del se med eva lue ring 
av skred fa ren i og rundt Long year by en i til-
legg til å bi dra ak tivt i for bin del se med lo-
ka le ar ran ge ment som Po lar jazz, Sval bard-
se mi na ret, Svalbard Ski ma ra ton mm. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
UNIS gir stu die til bud på uni ver si tets ni vå 
og dri ver forsk ning med ut gangs punkt i 
Svalbards plas se ring i et høy ark tisk om-
rå de. Forsk nings po li tisk an s es Svalbard 
som en vik tig are na for å in ter na sjo na li-
se re norsk forsk ning og for sam ar beid 
med uten lands ke fors ke re. Sel ska pets 
virk som het bi drar til å styr ke ak ti vi te ten  
i Long year by en, og bi drar til at et hel årig 
fa mi lie sam funn kan opp rett hol des.  

Administrerende direktør:   
Harald Ellingsen

Styre: Berit Johanne Kjeldstad (leder),  
Jarle Nygard (nestleder), Eva Falleth,  
Lise Øverås, Morten Hald, Arild Olsen,  
Nina Frisak, Pernille Bronken *, Petter  
Sele*, Eli Anne Ersdal*, Linn Margrethe 
Høeg Voldstad** (* valgt av de ansatte)  
(** studentvalgt styremedlem)

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel gjennom Kunnskapsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.unis.no 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 13 444 13 269
Herav alkoholavgift 7 089 7 009
Driftskostnader 13 297 13 090
Brutto driftsresultat (EBITDA) 215 246
Driftsresultat (EBIT) 147 179
Netto finansposter 20 20
Resultat før skatt 167 199
Skattekostnad 40 50
Resultat etter vinmonopolavgift 127 150
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 531 501
Omløpsmidler 3 165 3 291
Sum eiendeler 3 696 3 792
  
Egenkapital 796 829
Rentebærende gjeld 0 0
Rentefri gjeld 2 900 2 963
Sum gjeld og forpliktelser 2 900 2 963
Sum egenkapital og gjeld 3 696 3 792
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 0 176
Investeringsaktiviteter -85 -75
Finansieringsaktiviteter 0 0
Endring betalingsmidler -84 101
  
Nøkkeltall 2017 2016
Sysselsatt kapital 796 829
Brutto driftsmargin (EBITDA) 2 % 2 %
Driftsmargin (EBIT) 1 % 1 %
Egenkapitalandel 22 % 22 %
Egenkapitalrentabilitet 16 % 22 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 26 % 29 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 21 % 29 %
  
Utbytte 2017 2016
Utbytte for regnskapsåret 64 75
Utbytteandel 50 % 50 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 50 % 50 %
Utbytte til staten 64 75
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall ansatte 1 815 1 812
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 33 % 44 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 33 % 50 %

AS Vin mo no po let er et stat lig de talj mo-
no pol med ene rett til salg av al ko hol pro-
duk ter som in ne hol der mer enn 4,7 vo-
lum pro sent al ko hol til for bru ker. Sel ska-
pet ble stif tet i 1922. Vin mo no po let er ett 
av de vik tig ste vir ke mid le ne i norsk al ko-
hol po li tikk og skal bi dra til å be gren se al-
ko hol for bru ket i sam fun net gjen nom re-
gu le ring av til gjen ge lig he ten. 

Det al ko hol po li tis ke an sva ret kom mer 
til ut trykk gjen nom ef fek tiv so si al kon troll, 
hold nings ska pen de til tak, ef fek tiv drift og 
fra vær av kjø pe press. For å få nød ven dig 
le gi ti mi tet i be folk nin gen leg ger Vin mo no-
po let vekt på å være en fag han del skje de 
med stor pro dukt bred de og per son lig 
kun de ser vi ce. Vin mo no po let har ho ved-
kon tor i Oslo.

Må let med sta tens ei er skap i Vin mo no-
po let er å sik re at om set ning av al ko hol-
hol dig drikk over 4,7 vo lum pro sent skjer i 
kon trol ler te for mer slik at ska de virk nin-
ge ne av al ko hol for den en kel te og for 
sam fun net be gren ses. På grunn av det al-
ko hol po li tis ke må let om å be gren se om-
set nin gen av al ko hol er det ikke satt mål 
for sel ska pets øko no mis ke re sul ta ter ut 
over kra vet til mest mu lig ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
Vin mo no po let åp net åtte nye bu tik ker i 
2017, samt li ge selv be tjen te. Vin mo no po-
let har med dis se bu tik ke ne to talt 323 bu-
tik ker og er etab lert i 247 av lan dets kom-
mu ner. 

Vin mo no po lets om døm me står sterkt. 
For fem te året på rad top pet sel ska pet 
TNS Gal lups syn di ker te om døm me un der-
sø kel se og var å finne blant topp ti i de 
fles te and re sto re om døm me un der sø kel-
se ne i lan det.

Vin mo no po lets sty re ved tok en ny stra-
te gi for sel ska pet i 2017. Vin mo no po let 
øns ker i åre ne frem over å be fes te sin po-
si sjon som sam fun nets vik tig ste vir ke mid-
del for an svar lig salg av al ko hol. Sel ska pet 

har som am bi sjon å være en fo re gangs-
virk som het når det gjel der sam funns an-
svar og bæ re kraft samt å bli Nor ges bes te 
ar beids plass. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Vin mo no po let er med lem av CSR-or ga ni-
sa sjo nen amfori BSCI og leg ger, sam men 
med de and re nor dis ke mo no po le ne som 
også er med lem mer, de res Code of Con-
duct til grunn som etis ke krav i le ve ran-
dør kje den. Vin mo no po let har i 2017 hatt 
spesiell oppfølging av sør af ri kans ke pro-
du sen ter og de res far mer. I lø pet av fire 
uker i mars og ap ril 2017 gjen nom før te 
Vin mo no po let i alt 22 in spek sjo ner. Rap-
por ten fra in spek sjo ne ne vi ser at det er til 
dels sto re ut ford rin ger hos en kel te far-
mer, og Vin mo no po let har gjen nom 2017 
hatt ak tiv opp føl ging av og dia log med 
pro du sen te ne og støt tet dem i ar bei det 
med å ut bed re de mang ler som ble på-
pekt. 

Vin mo no po let har i lø pet av 2017 satt 
nye am bi sjo ner og mål set nin ger for ar-
bei det med sam funns an svar og satt det i 
en kon tekst som også er re la tert til FNs 
bæ re krafts mål. Vin mo no po let vil i lø pet 
av 2018 lan se re en egen bærekraftstrate-
gi.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Vin mo no po let om sat te 10,66 mill. li ter ren 
al ko hol i 2017. Det te var en ned gang på 
1,01 pst sam men lig net med året før. Vin-
mo no po let leg ger stor vekt på å for hind re 
salg til mind re åri ge og ber der for alle kun-
der un der 25 år om å vise le gi ti ma sjon i 
kas sen. Sel ska pet lyk kes godt med det te. 
Sel ska pet har et mål om at 90 pst. av alle 
kun der i al de ren 18–25 år skal vise le gi ti-
ma sjon. Sel ska pet be nyt ter mys te ry shop-
pers for å måle opp fyl lel se. I 2017 ba sel-
ska pets bu tikk an sat te 94,9 pst. av alle mys-
te ry shop pe re i al de ren 18–25 år om å vise 
le gi ti ma sjon.

Administrerende direktør:  
Hilde Britt Mellbye

Styre: Hill-Marta Solberg (leder), Ellen Seip 
(nestleder), David Hansen, Per Arne Olsen, 
Sverre Helno, Sverre Bugge1, Helge 
Storvik*, Turid Sundsetvik*, Svend Bang 
Pedersen* (* valgt av de ansatte)

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel gjennom Helse- og omsorgsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.vinmonopolet.no

©
 AS Vinm

onopolet

©
 N

ationaltheatret / Ø
yvind Eide

AS Vinmonopolet

1  Sverre Bugge er fast møtende vara for Liv Kari Eskeland fra 
høsten 2017 fram til nytt styre oppnevnes 1. juli 2018, da hun 
ble valgt inn på Stortinget høsten 2017.
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1  Kartgrunnlag: Statens kartverk.  
Bearbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse Midt-Norge RHF 120

Helse Nord RHF 121

Helse Sør-Øst RHF  122

Helse Vest RHF  123

Målet med statens eierskap i de regionale helse- 
foretakene er gjennom sitt «sørge for»-ansvar å sikre  
spesialisthelsetjenester til regionens befolkning gjennom  
å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle  
som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder,  
kjønn, bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn  
samt å legge til rette for forskning og undervisning.  
Helseforetakene skal ha effektiv drift.

 
Regionale helseforetak
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 20 972 21 249
Driftskostnader 20 628 20 865
Driftsresultat 345 384
Netto finansposter -36 -17
Skattekostnad 2 3
Årsresultat 307 364
Unntatt fra resultatkravet 0 0
Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 0 0
Avvik fra Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 307 364
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 14 898 15 799
Omløpsmidler 4 369 3 917
Sum eiendeler 19 268 19 716
  
Egenkapital 9 119 8 812
Avsetning for forpliktelser 3 702 3 747
Rentebærende gjeld 2 786 3 030
Rentefri gjeld 3 660 4 127
Sum gjeld og forpliktelser 10 149 10 905
Sum egenkapital og gjeld 19 267 19 716
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 2 111 1 638
Investeringsaktiviteter -840 -813
Finansieringsaktiviteter -791 -475
Endring betalingsmidler 480 351
  
Nøkkeltall1 2017 2016
Antall innbyggere under Helse  
Midt-Norge sitt «sørge for»-ansvar 720 870 715 059
Antall dager i gjennom- 
snittlig ventetid (NPR) 56 58
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2017 2016
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 19 419 19 761
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall årsverk i foretaksgruppen 16 967 16 746
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 56 % 56 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Helse MidtNorge RHF ble etablert i 2002 
og har det overordnede ansvaret for å 
sikre befolkningen i Møre og Romsdal og 
Trøndelag gode og likeverdige spesialist-
helsetjenester. Helseregionen omfatter 
helseforetakene Helse Møre og Romsdal, 
St. Olavs Hospital, Helse Nord-Trøndelag 
og Sykehusapotekene i Midt-Norge. Helse 
Midt-Norge RHF har sitt hovedkontor i 
Stjørdal. Regionens visjon er «På lag med 
deg for helsa di» og den gjenspeiler de 
sentrale verdiene kvalitet, trygghet og re-
spekt. 

Det regionale helseforetaket har lang-
siktige avtaler med en rekke private leve-
randører av helsetjenester. 

I 2017 kjøpte Helse Midt-Norge ekster-
ne helsetjenester for om lag 1,9 mrd. kro-
ner. Dette tilsvarer 9,4 pst. av driftskost-
nadene. Vilkår for bevilgningene til de re-
gionale helseforetakene settes i opp-
dragsdokumentet, som også omtales 
som den helsepolitiske bestillingen. 

Målet med statens eierskap i de regio-
nale helseforetakene fremgår på side 
119.

Viktige hendelser
Forprosjektet for nytt sykehus i Nordmø-
re og Romsdal HF (SNR) ble godkjent av 
styret i Helse Midt-Norge RHF i desember 
2017. SNR består av nytt akuttsykehus på 
Hjelset i Molde og etablering av et dis-
triktsmedisinsk senter med poliklinikk og 
dagkirurgi i Kristiansund.  

Helse Midt-Norge RHF har gjennom 
programmet Helseplattformen fått i opp-
drag å være en regional utprøvingsarena 
for det nasjonale målbildet «Én innbygger 
– én journal». Helseplattformen har i 2017 
fortsatt involveringen av helseforetak, 
kommuner og fastleger i Midt-Norge i ar-
beidet som danner grunnlaget for anskaf-
felsen av ny elektronisk pasientjournal og 
pasientadministrativt system.

Bærekraft og samfunnsansvar
Helse Midt-Norge har retningslinjer for 
utøvelse av samfunnsansvar og etiske ret-
ningslinjer.  Det ble i 2017 igangsatt ar-
beid for å få fram et antikorrupsjonspro-
gram i Helse Midt-Norge. Forslag til pro-
gram skal legges frem for styret høsten 
2018.

Alle helseforetakene i Midt-Norge er i 
løpet av 2016 og 2017 blitt sertifisert etter 
standarden NS-EN ISO 14001:2015 Ledel-
sessystemer for miljø. 

Helse Midt-Norge RHF arrangerte i 
mars 2017 den årlige nasjonale miljø- og 
klimakonferansen for spesialisthelsetje-
nesten.

Sektorpolitisk måloppnåelse
Helse Midt-Norge RHF følger opp Helse- 
og omsorgsdepartementets styringsmål 
om reduksjon i unødvendig venting og va-
riasjon i kapasitetsutnyttelsen, priorite-
ring av psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling samt bedret 
kvalitet og pasientsikkerhet. 

Ventetidene ved sykehusene i Helse 
Midt-Norge har aldri vært så kort som i 
2017. Den gjennomsnittlige ventetiden for 
pasienter som har fått påbegynt behand-
lingen var 56 dager, noe som er en reduk-
sjon på to dager fra 2016. Helseforetakene 
i Helse Midt-Norge har hatt en økning i 
fristbrudd i 2017. De fleste fristbruddene 
var innen somatikk. 

Foretaksgruppa har gjennom året ar-
beidet med å redusere variasjon i kapasi-
tetsutnyttelsen, bl.a. gjennom utvikling og 
implementering av standardiserte pasi-
entforløp. Alle helseforetakene i regionen 
jobber med å redusere forbruket av 
bredspektrede antibiotika.

Helse Midt-Norge lyktes i 2017 ikke 
med å nå målet om høyere vekst innenfor 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesiali-
sert rusbehandling (TSB) enn i somatikk 
på alle måleindikatorene, også omtalt 
som den gylne regel. Regionen når måle-
ne for ventetider innen TSB og psykisk 
helsevern for barn og unge. Målet innen 
aktivitet nås for TSB og psykisk helsevern 
for voksne, mens målet innen bemanning 
nås kun for psykisk helsevern for barn og 
unge. Det er stort behov for å jobbe vide-
re med systematisk endring og styrking av 
psykisk helsevern, og Helse Midt-Norge 
RHF vil ha tett oppfølging av sykehusfore-
takene på dette området framover. 

De regionale helseforetakene finansi-
eres i hovedsak med tilskudd fra Helse- 
og omsorgsdepartementet. Til større in-
vesteringsprosjekter kan det bevilges lån 
til de regionale helseforetakene.

Statlig eierandel gjennom Helse- og omsorgsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.helse-midt.no

Administrerende direktør:  
Stig Arild Slørdahl

Styre: Tina Steinsvik Sund  (leder), 
Paul Steinar Valle (nestleder), Beate 
Skillingstad , Bjørn Gustafsson, 
Kristian Dahlberg Hauge, Liv Stette, 
Anita Solberg*, Ivar Østrem*,  
Lindy Jarosch-von Schweder*  
(* valgt av de ansatte) 

Revisor: BDO AS
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1  Som en følge av omlegging i ordninger i de regionale helse- 
foretakene så har enkelte måltall blitt tatt ut fra listen over  
nøkkeltall da det oppstod brudd i tidsserien. 

Helse MidtNorge RHF

http://www.helse-midt.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 17 109 17 354
Driftskostnader 16 748 16 861
Driftsresultat 361 493
Netto finansposter 22 47
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 383 539
Unntatt fra resultatkravet 0 0
Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 0 0
Avvik fra Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 383 539
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 15 226 14 621
Omløpsmidler 2 646 3 012
Sum eiendeler 17 872 17 633
  
Egenkapital 10 549 10 166
Avsetning for forpliktelser 515 455
Rentebærende gjeld 3 587 3 160
Rentefri gjeld 3 222 3 852
Sum gjeld og forpliktelser 7 323 7 467
Sum egenkapital og gjeld 17 872 17 633
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 1 908 1 541
Investeringsaktiviteter -2 002 -2 267
Finansieringsaktiviteter -301 421
Endring betalingsmidler -394 -305
  
Nøkkeltall2 2017 2016
Antall innbyggere under Helse  
Nord sitt «sørge for»-ansvar 486 001 484 647
Antall dager i gjennom- 
snittlig ventetid (NPR) 58 66
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2017 2016
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 16 145 16 353
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall årsverk i foretaksgruppen 13 838 13 489
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 60 % 60 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 57 % 57 %

Helse Nord RHF ble etablert i 2002 og har 
det overordnede ansvaret for å sikre be-
folkningen i Nord-Norge og på Svalbard 
gode og likeverdige spesialisthelsetjenes-
ter. Helse Nord omfatter Finnmarkssyke-
huset, Universitetssykehuset i Nord-Nor-
ge (UNN), Nordlandssykehuset, Helge-
landssykehuset, Sykehusapotek Nord og 
Helse Nord IKT. Helse Nord RHF har sitt 
hovedkontor i Bodø. 

Det regionale helseforetaket har lang-
siktige avtaler med en rekke private leve-
randører av helsetjenester. I 2017 kjøpte 
Helse Nord eksterne helsetjenester for 
om lag 0,8 mrd. kroner. Dette tilsvarer 5 
pst. av driftskostnadene. 

Vilkår for bevilgningene til de regionale 
helseforetakene settes i oppdragsdoku-
mentet, som også omtales som den hel-
sepolitiske bestillingen. 

Målet med statens eierskap i de regio-
nale helseforetakene fremgår på side 
119.

Viktige hendelser
Det har vært stor byggeaktivitet i Helse 
Nord i 2017. Den omfattende byggingen 
og renoveringen ved Nordlandssykehu-
set Bodø er i siste fase med renovasjon av 
A/B-fløyen. Fløy A planlegges tatt i bruk 
primo juni 2018, mens renovering av fløy 
B forventes tatt i bruk november 2019. 

Finnmarkssykehuset Kirkenes er i slutt-
fasen, det samme gjelder A-fløy og PET-sen-
ter ved UNN i Tromsø. Alle disse vil ferdigs-
tilles og tas i bruk første halvår i 2018. I til-
legg er det startet bygging av klinikk Alta. 
Samisk helsepark i Karasjok får byggestart 
våren 2018.

I oktober tok AMK Finnmark i bruk det 
felles digitale nødnettet for helse, politi og 

brann slik at nødnettutbyggingen er full-
ført i Helse Nord.  

Det er etablert ungdomsråd som re-
presenterer ungdom i alderen 12–23 år i 
Nordlandssykehuset (2017) og UNN 
(2016). Finnmarkssykehuset og Helge-
landssykehuset arbeider med å etablere 
ungdomsråd. Rådene gir verdifulle inn-
spill til utviklingen av Helse Nord.

Bærekraft og samfunnsansvar
Helse Nord har innført miljøledelse og 
samtlige foretak er sertifisert etter ISO 
14001. Helse Nord er medlem av Grønt 
punkt og Initiativ for etisk handel. 

Helse Nord forutsetter at all rekrutte-
ring skjer i samsvar med WHOs interna-
sjonale kode for etisk rekruttering av hel-
sepersonell. Helse Nord har i 2017, i sam-
arbeid med de øvrige helseregionene, ar-
beidet med å etablere en nasjonal rapport 
for HMS og samfunnsansvar.

Sektorpolitisk måloppnåelse
Helse Nord RHF følger opp Helse- og om-
sorgsdepartementets styringsmål om re-
duksjon i unødvendig venting og varia-
sjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritering 
av psykisk helsevern og tverrfaglig spesia-
lisert rusbehandling samt bedret kvalitet 
og pasientsikkerhet.

Helse Nord har arbeidet med å redu-
sere ventetider for avviklede og ventende 
pasienter i løpet av 2017. Gjennomsnittlig 
ventetid i 2017 var 58 dager, noe som er 
under kravet på 60 dager.

De regionale helseforetakene finansi-
eres i hovedsak med tilskudd fra Helse- 
og omsorgsdepartementet. Til større in-
vesteringsprosjekter kan det bevilges lån 
til de regionale helseforetakene.

Administrerende direktør:  
Lars Vorland

Styre: Marianne Telle (leder), Inger Lise 
Strøm (nestleder), Svenn Are Jenssen, 
Tom Erik Forså, Tom Børje Eriksen, 
Beate Rahka-Knutsen, Kari Jørgensen, 
Fredrik Sund*, Sissel Alterskjær*,  
Kari B. Sandnes* (* valgt av de ansatte) 

Revisor: BDO AS

Statlig eierandel gjennom Helse- og omsorgsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.helse-nord.no
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2  Som en følge av omlegging i ordninger i de regionale helse- 
foretakene så har enkelte måltall blitt tatt ut fra listen over  
nøkkeltall da det oppstod brudd i tidsserien. 

Helse Nord RHF
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Helse SørØst RHF ble etablert i 2007 
med hovedkontor på Hamar. Det regio-
nale helseforetaket skal sørge for gode og 
likeverdige spesialisthelsetjenester til be-
folkningen i Østfold, Akershus, Oslo, Hed-
mark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Tele-
mark, Aust-Agder og Vest-Agder. Helsere-
gionen omfatter helseforetakene Akers-
hus universitetssykehus, Oslo universitets- 
sykehus, Sunnaas sykehus, Sykehusapo-
tekene, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset 
Innlandet, Sykehuset Telemark, Sykehu-
set Østfold, Sykehuspartner, Sørlandet 
sykehus og Vestre Viken. 

Helseforetakenes hovedoppgaver lø- 
ses ved de offentlig eide sykehusene, 
men det stilles også krav til godt samar-
beid mellom private og offentlige helse-
tjenester for å bedre utnyttelsen av ledig 
kapasitet og å øke pasientenes valgfrihet. 
Helse Sør-Øst RHF har inngått langsiktige 
avtaler med en rekke private leverandø-
rer. I 2017 ble det kjøpt helsetjenester fra 
disse for om lag 4,8 mrd. kroner, som til-
svarer 6,2 pst. av driftskostnadene.

Vilkår for bevilgningene settes i årlig 
oppdragsdokument, som også omfatter 
helsepolitiske bestillinger. Ut over å gi 
gode og likeverdige helsetjenester, ivare-
tar Helse Sør-Øst RHF lovpålagte oppga-
ver innen forskning, utdanning og opplæ-
ring av pasienter og pårørende. 

Målet med statens eierskap i de regio-
nale helseforetakene fremgår på side 
119.

Viktige hendelser
Standardisering og modernisering av IKT-
infrastrukturen er nødvendig for å levere 
bedre helsetjenester og styrke datasik-
kerheten. I 2016 ble det inngått avtale 
med ekstern leverandør om drift og mo-
dernisering av helseregionens IKT-infra-
struktur. Våren 2017 ble det avdekket at 
det var gitt feilaktig informasjon om til-
ganger og informasjonssikkerhet samt at 
ansatte hos ekstern leverandør hadde til-
ganger som kunne gi mulighet for tilgang 
til helseopplysninger. Tilgangene ble 
stengt, og en gjennomgang avdekket flere 

svakheter i prosjektet. Styret i Helse Sør-
Øst RHF stilte derfor moderniseringsar-
beidet i bero, og tiltak ble iverksatt for å 
ivareta sikkerheten. I januar 2018 ble hel-
seforetaksgruppen utsatt for et datainn-
brudd. Hendelsen understreket viktighe-
ten av at arbeidet med IKT-infrastruktur 
gis høy prioritet.

Bærekraft og samfunnsansvar
Siden 2011 har en årlig «Rapport for miljø- 
og samfunnsansvar» vært publisert av Hel-
se Sør-Øst RHF. Rapporten omhandler ar-
beidet med klima og miljø, menneskeret-
tigheter, arbeidstakerrettigheter og anti- 
korrupsjon og fra 2016 også arbeidet med 
HMS.

Sektorpolitisk måloppnåelse
Helse Sør-Øst RHF følger opp Helse- og 
omsorgsdepartementets styringsmål om 
reduksjon i unødvendig venting og varia-
sjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritering 
av psykisk helsevern og tverrfaglig spesia-
lisert rusbehandling samt bedret kvalitet 
og pasientsikkerhet.

Styringskrav for 2017 er fulgt opp, men 
i sin vurdering av resultatoppnåelsen på-
peker styret i Helse Sør-Øst RHF likevel at 
måloppnåelsen innen enkelte områder 
ikke er god nok og at det må arbeides ak-
tivt for en bedring.

Arbeidet med reduksjon i unødvendig 
venting og variasjon i kapasitetsutnyttel-
sen har vært høyt prioritert sammen med 
arbeidet for å sikre kvalitet og pasientsik-
kerhet i behandlingen. Som del av dette 
har det vært arbeidet med målkravet om 
at psykisk helsevern og tverrfaglig spesia-
lisert rusbehandling skal prioriteres. På 
tross av en positiv utvikling i arbeidet med 
venting og variasjon, har måloppnåelsen 
for kravet om å prioritere av psykisk hel-
severn og tverrfaglig spesialisert rusbe-
handling ikke vært tilstrekkelig.

De regionale helseforetakene finansi-
eres i hovedsak med tilskudd fra Helse- 
og omsorgsdepartementet. Til større in-
vesteringsprosjekter kan det bevilges lån 
til de regionale helseforetakene.

Administrerende direktør:  
Cathrine Marie Lofthus

Styre: Svein Ingvar Gjedrem (leder),  
Anne Cathrine Frøstrup (nestleder), 
Bushra Ishaq, Vibeke Limi, Geir 
Nilsen, Einar Lunde, Sigrun Elisabeth 
Vågeng, Kirsten Brubakk*, Christian 
Grimsgaard*, Svein Øverland*  
(* valgt av de ansatte)

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel gjennom Helse- og omsorgsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.helse-sorost.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 79 097 79 425
Driftskostnader 77 992 78 038
Driftsresultat 1 104 1 387
Netto finansposter -84 -39
Skattekostnad 5 5
Årsresultat 1 016 1 343
Unntatt fra resultatkravet 0 0
Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 0 0
Avvik fra Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 1 016 1 343
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 54 030 56 844
Omløpsmidler 10 166 7 285
Sum eiendeler 64 196 64 129
  
Egenkapital 34 912 33 844
Avsetning for forpliktelser 5 648 5 017
Rentebærende gjeld 10 182 9 211
Rentefri gjeld 13 454 16 057
Sum gjeld og forpliktelser 29 284 30 285
Sum egenkapital og gjeld 64 196 64 129
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 7 628 5 097
Investeringsaktiviteter -2 961 -3 152
Finansieringsaktiviteter -2 632 -128
Endring betalingsmidler 2 035 1 817
  
Nøkkeltall3 2017 2016
Antall innbyggere under Helse  
Sør-Øst sitt «sørge for»-ansvar 2 977 723 2 920 730
Antall dager i gjennom- 
snittlig ventetid (NPR) 57 59
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2017 2016
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 71 791 72 624
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall årsverk i foretaksgruppen 60 766 60 368
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 57 % 57 %

3  Som en følge av omlegging i ordninger i de regionale helse- 
foretakene så har enkelte måltall blitt tatt ut fra listen over  
nøkkeltall da det oppstod brudd i tidsserien. 

Helse SørØst RHF

http://www.helse-sorost.no
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Hel se Vest RHF ble etab lert i 2002 og har 
det over ord ne de an sva ret for å sik re be-
folk nin gen i Ro ga land, Hor da land og Sogn 
og Fjordane gode og li ke ver di ge spe sia-
list hel se tje nes ter. Hel se re gi o nen om fat-
ter Hel se Førde, Hel se Bergen, Hel se Fon-
na, Hel se Stavanger, Sju ke hus apo te ka 
Vest og Hel se Vest IKT. Hel se Vest RHF har 
ho ved kon tor i Stavanger. Vi sjo nen til Hel-
se Vest RHF er å frem me hel se, mest ring 
og livs kva li tet.

Hel se Vest RHF har inn gått lang sik ti ge 
av ta ler med en rek ke pri va te le ve ran dø-
rer. I 2017 ble det kjøpt eks ter ne hel se tje-
nes ter for om lag 2,7 mrd. kro ner, som 
til sva rer 10,7 pst. av drifts kost na de ne. 

Vil kår for be vilg nin ge ne til de re gio na le 
hel se fo re ta ke ne set tes i opp drags do ku-
men tet, som også om ta les som den hel-
se po li tis ke be stil lin gen. 

Må let med sta tens ei er skap i de re gio-
na le hel se fo re ta ke ne frem går på side 119.

Vik ti ge hen del ser
Et vik tig mål for Hel se Vest i 2017 var å få 
ned bru ken av tvang in nen psy kisk hel se-
vern. Re sul ta te ne vi ser at det te har blitt 
bed re. 

Hel se Vest star tet i 2017, som før s te 
hel se re gi on, en egen for bed rings ut dan-
ning for hel se per so nell. Må let er at økt 
kunn skap skal ak se le re re ar bei det med 
kva li tets for bed ring i tje nes ten. 

Ut vik lin gen av bed re di gi ta le tje nes ter 
til pa si en ter og på rø ren de fort sat te i 
2017. Pa si en ter fikk mu lig he ten til å få 
inn syn i hvem som had de hatt til gang til 
egen pa si ent jour nal via tje nes te ne på hel-
senorge.no. I 2017 ble det også star tet tre 
sto re pro sjek ter i Hel se Vest som skal leg-
ge til ret te for mer selv be tje ning.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Iva re ta kel se av mil jø et skal være en in te-
grert del av Hel se Vests virk som het. Hel se-
fo re ta ke ne skal ha så li ten ne ga tiv mil jø på-
virk ning som mu lig. Alle hel se fo re ta ke ne 
er mil jø ser ti fi ser te et ter ISO 14001-stan-
dar den. Det er også opp ret tet et na sjo nalt 
sam ar beids or gan for mil jø i spe sia list hel-
se tje nes ten.

An sva ret for mil jø et strek ker seg vi de re 
til le ve ran dø rer og and re sam ar beids-

part ne re. Det re gio na le hel se fo re ta ket 
må der for ha god nok mil jø fag lig kom pe-
tan se, stil le mil jø re la ter te krav både til 
fore ta ket selv og and re, og være en på dri-
ver for å ta sam funns- og mil jø an svar. 

Sty ret i Hel se Vest be hand let i 2017 sa-
ken «Krav til leverandørar – stra te gi for eit 
an sten dig ar beids liv og til tak for å unn gå so-
si al dum ping og ar beids mil jø kri mi na li tet». 
Her slås det fast at det må være et bæ ren de 
prin sipp at alle opp drag blir ut ført in nen for 
et se ri øst og vel fun ge ren de ar beids liv. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Hel se Vest RHF føl ger opp Hel se- og om-
sorgs de par te men tets sty rings mål om re-
duk sjon i unød ven dig ven ting og va ria-
sjon i ka pa si tets ut nyt tel sen, pri ori te ring 
av psy kisk hel se vern og tverr fag lig spe sia-
li sert rus be hand ling samt bed ret kva li tet 
og pa si ent sik ker het. 

Hel se fo re ta ke ne i Hel se Vest har over 
leng re tid job bet mål ret tet med å re du se re 
frist brudd og ven te ti der, sær lig in nen for 
de fag om rå de ne der ven te ti de ne er over 
60 da ger. 

Hel se Vest er opp tatt av at det skal være 
høy ere vekst in nen for psy kisk hel se vern 
og tverr fag lig spe sia li sert rus be hand ling 
enn for so ma tikk, også omtalt som den 
gyl ne re gel. Et ter en ne ga tiv ut vik ling i 2014 
og 2015 end ret kur sen seg i 2016. Tal le ne 
for 2017 vi ser at den på gå en de om stil lin-
gen i hel se fo re ta ke ne frem de les trek ker i 
rik tig ret ning. 

Ar bei det med å bed re kva li te ten og 
øke pa si ent sik ker he ten i sy ke hu se ne er 
ett av de vik tig ste om rå de ne det blir ar-
bei det med. Målet om å redusere antall 
pasientskader med 25 pst. innen 2018, vil 
ikke nås. Pa si ent sik ker het hand ler ofte 
om det hel se per so nell gjør hver dag i sy-
ke hu se ne. Ar bei det for å bed re pa si ent-
sik ker he ten be gyn ner og slut ter med god 
le del se, stan dar di se ring og gode sy stem 
og ru ti ner 

De regionale helseforetakene finansi-
eres i hovedsak med tilskudd fra Helse- 
og omsorgsdepartementet. Til større in-
vesteringsprosjekter kan det bevilges lån 
til de regionale helseforetakene.

Administrerende direktør:  
Herlof Nilssen

Styre: Einar Strømsvåg (leder),  
Tone Berntsen Steinsvåg (nestleder), 
Katrine Trovik, Gunnar Berge, Olin 
Johanne Henden, Sigurd K. Hille,
Lise Karin Strømme*, Bente Pilskog*,  
Tom Guldhav* (* valgt av de ansatte)

Revisor: BDO AS

Statlig eierandel gjennom Helse- og omsorgsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.helse-vest.no

©
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 27 673 27 989
Driftskostnader 27 153 27 370
Driftsresultat 520 619
Netto finansposter 56 105
Skattekostnad -1 0
Årsresultat 577 724
Unntatt fra resultatkravet 0 0
Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 0 0
Avvik fra Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 577 724
  
Balanse 2017 2016
Anleggsmidler 17 640 18 175
Omløpsmidler 5 784 4 784
Sum eiendeler 23 424 22 959
  
Egenkapital 14 616 14 039
Avsetning for forpliktelser 1 557 1 099
Rentebærende gjeld 2 687 2 470
Rentefri gjeld 4 564 5 351
Sum gjeld og forpliktelser 8 808 8 920
Sum egenkapital og gjeld 23 424 22 959
  
Kontantstrøm 2017 2016
Operasjonelle aktiviteter 2 740 2 324
Investeringsaktiviteter -1 561 -1 837
Finansieringsaktiviteter -280 -72
Endring betalingsmidler 899 415
  
Nøkkeltall4 2017 2016
Antall innbyggere under Helse  
Vest sitt «sørge for»-ansvar 1 106 205 1 102 253
Antall dager i gjennom- 
snittlig ventetid (NPR) 61 62
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2017 2016
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 26 141 26 486
  
Annen informasjon 2017 2016
Antall årsverk i foretaksgruppen 21 988 21 752
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 56 % 56 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

4  Som en følge av omlegging i ordninger i de regionale helse- 
foretakene så har enkelte måltall blitt tatt ut fra listen over  
nøkkeltall da det oppstod brudd i tidsserien. 

Helse Vest RHF

http://www.helse-vest.no
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Filmparken AS
Selskapet tilbyr fasiliteter for innspilling av 
film, herunder studioer og kontorbygg, på 
Jar i Bærum. Staten ved Kulturdeparte-
mentet eier 77,6 pst. av aksjene i Filmpar-
ken, mens Oslo kommune eier 11,6 pst. 
De øvrige 10,8 pst. av aksjene eies av om 
lag 80 kommuner og én bank. 

Filmparkens bygg er satt opp i perio-
den 1935–1995 og har varierende teknisk 
og arkitektonisk kvalitet. Det er mulige 
verneinteresser knyttet til to av studioene. 
Etter en klagesak til ESA i 2006 ble det klart 
at staten ikke kan gi tilskudd til selskapet 
på grunn av konkurransemessige forhold. 
Filmparken har slitt med å få tilstrekkelig 
overskudd til å vedlikeholde og utvikle ei-
endommen, og bygningene fremstår nå 
som nedslitt og umoderne. 

Staten har vært involvert i filmproduk-
sjon og studiodrift på Jar siden 1948, da 
staten gikk inn som aksjeeier i kommunalt 
eide Norsk Film AS og datterselskapet 
Norsk Filmstudio AS. I 2001 solgte staten 
Norsk Film AS (filmproduksjonen), men 
beholdt majoritetsandelen i filmstudioene 
og eiendommen som i dag forvaltes av 
Filmparken. 

Stortinget har gitt sin tilslutning til at 
staten kan selge Filmparken. I statsbud-
sjettet for 2014 sluttet Stortinget seg til at 
«…staten ikke lenger skal være bundet av 
forpliktelsen til å sikre studiodrift for spil-
lefilmproduksjon, ettersom anleggene på 
Jar ikke benyttes til produksjon av spille-
film, og dermed ikke lenger ivaretar kul-
turpolitiske hensyn. Staten bør derfor på 
sikt kunne avvikle sitt eierskap til Filmpar-
ken.» Fullmakten er fornyet hvert år i 
statsbudsjettet siden da.

Folketrygdfondet
Selskapet er et særlovselskap som forval-
ter Statens pensjonsfond Norge (SPN) et-
ter nærmere bestemmelser fastsatt av Fi-
nansdepartementet. Selskapet eies 100 
pst. av staten ved Finansdepartementet. 
Opprettelsen av særlovselskapet Folke-
trygdfondet i 2008 tydeliggjorde skillet 
mellom formuesmassen SPN og Folke-
trygdfondet som forvalter av denne for-
muesmassen. SPN er plassert som et ka-
pitalinnskudd i Folketrygdfondet. SPN 
hadde ved utgangen av 2017 en markeds-

verdi på vel 240 mrd. kroner. Folketrygd-
fondet foretar investeringsbeslutninger 
og utøver eierrettigheter uavhengig av Fi-
nansdepartementet.

Målet med forvaltningen av SPN er 
høyest mulig avkastning, målt i norske 
kroner og etter kostnader. Avkastningen 
overføres ikke til statskassen, men legges 
løpende til kapitalen i SPN.

Folketrygdfondet investerer SPN i no-
terte aksjer og obligasjoner i Norge, Sveri-
ge, Danmark og Finland. Selskapet er en 
av de største finansielle investorene på 
Oslo Børs. De norske aksjeinvesteringene 
tilsvarer om lag 5,1 pst. av samlet mar-
kedsverdi notert ved børsen, og gjennom-
snittlig eierandel i selskaper notert på 
Oslo Børs som Folketrygdfondet var in-
vestert i ved årsslutt 2017 var 6,4 pst. På 
samme tidspunkt hadde Folketrygdfondet 
50 ansatte lokalisert i Oslo.

Lars Tronsgaard er konstituert som ad-
ministrerende direktør i Folketrygdfondet. 
Styret består av følgende eieroppnevnte 
medlemmer: Siri Teigum (leder), Marian-
ne Hansen, Liselott Kilaas, Renate Larsen, 
Einar Westby, Bjørn Østbø og Hans Aas-
næs. Terje Loven er ansattevalgt styre-
medlem.

For mer informasjon om Folketrygdfon-
det, se selskapets nettside www.folketrygd- 
fondet.no  samt Meld. St. 13 (2017–2018) 
Statens pensjonsfond 2018 og Meld. St.  
14 (2017–2018) Finansmarkedsmeldingen 
2018 som begge ligger på regjeringen.no.

Rosenkrantzgate 10 AS
Selskapet er et eiendomsselskap hvis enes-
te aktivum er eiendommen med adresse 
Rosenkrantzgate 10. Selskapets virksom-
het er knyttet til utleie av lokaler i denne 
eiendommen. Bygningen huser Oslo Nye 
Teater som har førsterett til leie av lokaler.

Selskapet har ingen ansatte. Aksjekapi-
talen i selskapet utgjør 651 450 kroner og 
er fordelt på 13 029 aksjer pålydende 50 
kroner. Staten ved Kulturdepartementet 
eier 3,07 pst. av aksjene. Oslo kommune 
er majoritetsaksjeeier med 78,89 pst. av 
aksjene, mens 16,69 pst. av aksjene er i 
ukjent eie. I 2017 gikk selskapet med et 
underskudd på rundt 2 669 000 kroner, og 
den samlede egenkapitalen i selskapet ut-
gjør nå om lag 12 110 000 kroner. 

Statens eierandel er et resultat av tid- 
ligere engasjement/eierskap i Oslo Nye Te-
ater, som Oslo kommune nå eier alene. 
Kulturdepartementet har tidligere forsøkt 
å avhende aksjene til Oslo kommune, men 
kommunen har ikke vært villig til å kjøpe 
dem så lenge utfordringen knyttet til de 
mange ukjente aksjeeierne er uløst og før 
kommunen kan ta over hele eierskapet. 
Styret arbeider fortsatt for å løse utfordrin-
gene knyttet til de ukjente aksjeeierne.

Fornybar AS
I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 
ba Stortinget regjeringen forberede opp-
rettelse av «Fornybar AS». Under behand-
lingen av statsbudsjett for 2017 og 2018 ble 
Stortinget forelagt forslag til investerings-
mandat, organisering og budsjettering av 
selskapet, jf. omtale og forslag i Olje- og 
energidepartements budsjettproposisjon, 
Prop. 1 S (2016–2017) og Nærings- og fis-
keridepartementets budsjettproposisjon 
Prop. 1 S (2017–2018). Formålet med sel-
skapet skal være å bidra til reduserte kli-
magassutslipp. Selskapet skal investere i 
unoterte selskaper og/eller i såkalte fond-
i-fond-løsninger. Investeringene skal i ho-
vedsak rettes mot ny teknologi i overgan-
gen fra teknologiutvikling til kommersiali-
sering. Investeringene skal foretas på like 
vilkår som private medinvestorer. 

Nærings- og fiskeridepartementet stiftet 
selskapet Fornybar AS i desember 2017 
som et 100 pst. statlig eid selskap og ut-
nevnte styre. Daglig leder ble valgt våren 
2018. Departementet fører dialog med sel-
skapet om konkretisering av mål og ram-
mer for selskapets drift, slik at selskapet kan 
være operativt i løpet av 2018. Det vil også 
da velges et endelig navn for selskapet. 

Det er bevilget en samlet ramme på 
400 mill. kroner til investeringsaktivitet i 
2018. Dette er fordelt på 200 mill. kroner 
som kan tilføres selskapet og en fullmakt 
til å forplikte framtidige investeringer 
innenfor en ramme på 200 mill. kroner. 
Den foreslåtte fullmakten innebærer at 
selskapet kan inngå forpliktelser som vil 
komme til utbetaling i senere år. Regje-
ringen vil foreslå opptrapping av bevilg-
ningene til selskapet i lys av virksomhe-
ten og investeringsmuligheter selskapet 
står overfor.

Øvrige selskaper
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Godtgjørelse til styre og revisor for 2017 / Tusen kroner

1  Godtgjørelse til styreleder, styrets nestleder og styremedlem som vedtatt på generalforsamling/bedriftsforsamling i 2017.
2  Samlet styregodtgjørelse er utbetalt ordinær godtgjørelse og godtgjørelse for komitéarbeid i styret, som oppgitt i selskapenes årsrapporter for 2017.
3  SAS presenterer sine regnskap i svenske kroner. Tallene i tabellen er omregnet tilnorske kroner. Benyttet valutakurs er gjennomsnittskurs for 2016, NOK/SEK 95,85.
4  Statoil presenterer sine regnskap i amerikanske dollar. Tallene i tabellen er omregnet til norske kroner. Benyttet valutakurs er gjennomsnittskurs for 2017, NOK/USD 8,2712.
5  Styremedlemmene honoreres pr. styremøte eller pr. time og har ikke fast godtgjørelse.
      

 STYRELEDER1 STYRETS NESTLEDER1 STYREMEDLEM1 SAMLET STYRE- 
GODTGJØRELSE2

SAMLET GODTGJØRELSE 
TIL REVISOR

LOVPÅLAGT REVISJON SOM ANDEL 
 AV SAMLET GODTJGØRELSE TIL REVISOR

Børsnoterte selskaper
DNB ASA 518 329 329 3 267 41 092 69 %
Entra ASA 442 222 222 1 965 3 218 83 %
Kongsberg Gruppen ASA 489 262 246 2 455 14 051 58 %
Norsk Hydro ASA 626 392 343 42 36 49 000 80 %
SAS AB3 393 232 198 823 8 627 78 %
Statoil ASA4 760 484 388 6 286 57 898 87 %
Telenor ASA 630 365 317 4 400 69 700 53 %
Yara International ASA 575 357 312 3 243 39 809 84 %
Unoterte selskaper i kategori 1–3
Ambita AS 254 127 127 1 016 785 48 %
Baneservice AS 399 – 199 1 792 726 70 %
Flytoget AS 307 168 152 1 274 279 98 %
Mesta AS 397 – 203 2 067 748 98 %
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 75 55 55 301 201 82 %

Aerospace Industrial Maintenance Norway AS 308 206 154 1 311 1 563 85 %
Aker Kværner Holding AS 200 – 133 1 057 35 100 %
Nammo AS 333 287 183 1 641 8 640 65 %

Argentum Fondsinvesteringer AS 319 175 164 1 038 350 83 %
Eksportfinans ASA 382 306 262 2 018 3 300 48 %
Electronic Chart Centre AS 186 109 97 376 175 29 %
GIEK Kredittforsikring AS 282 168 167 1 307 496 71 %
Investinor AS 270 170 167 939 207 98 %
Kommunalbanken AS 304 157 147 2 148 3 599 24 %
Mantena AS 370 200 180 – 226 100 %
NSB AS 435 263 217 3 175 5 951 83 %
Posten Norge AS 443 306 217 2 438 10 368 77 %
Statkraft SF 484 341 281 2 792 20 892 77 %
Selskaper i kategori 4
Andøya Space Center AS 120 40 40 366 231 80 %
Avinor AS 435 263 217 2 362 3 108 58 %
Bane NOR SF 435 263 217 2 279 6 000 50 %
Bjørnøen AS 28 11 11 70 19 61 %
Carte Blanche AS 68 35 –5 213 119 87 %
AS Den Nationale Scene 110 63 –5 274 247 59 %
Den Norske Opera & Ballett AS 185 130 -5 572 572 61 %
Eksportkreditt Norge AS 316 – 193 1 393 265 88 %
Enova SF 397 238 202 2 251 313 19 % 
Entur AS 340 180 160 – 320 100 %
Gassco AS 397 252 201 1 825 1 961 68 %
Gassnova SF 397 238 202 1 147 893 9 %
Graminor AS 80 40 40 320 144 72 %
Innovasjon Norge 300 204 149 1 716 815 87 %
Kimen Såvarelaboratoriet AS 42 21 21 147 35 100 %
Kings Bay AS 170 102 102 578 149 64 %
Nationaltheatret AS 135 71 –5 495 233 54 %
Nofima AS 163 74 74 696 762 36 %
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS 75 – 20 265 91 79 %
Norfund 213 145 115 789 1 895 37 %
Norges sjømatråd AS 157 114 78 893 1 680 8 %
Norsk Helsenett SF 255 165 133 1 083 221 63 %
Norsk rikskringkasting AS 260 154 108 1 105 1 057 45 %
Norsk Tipping AS 245 157 134 1 418 478 77 %
Norske tog AS 340 180 180 – 601 83 %
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 90 – 50 380 81 78 %
Nye Veier AS 435 263 217 1 705 1 087 46 %
Petoro AS 408 263 214 1 787 4 600 9 %
Rogaland Teater AS 80 40 –5 270 297 65 %
Simula Research Laboratory AS 90 – 50 594 282 65 %
Siva – Selskapet for Industrivekst SF 224 157 141 1 215 496 84 %
Space Norway AS 150 - 90 477 307 58 %
Statnett SF 422 278 225 2 575 2 732 54 %
Statskog SF 181 121 97 799 832 40 %
Staur gård AS 100 30 30 160 46 100 %
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 317 173 158 1 511 782 61 %
Talent Norge AS 150 – 75 525 164 58 %
Trøndelag Teater AS 91 47 –5 196 206 70 %
UNINETT AS 90 – 50 425 206 81 %
Universitetssenteret på Svalbard AS 90 60 50 530 189 74 %
AS Vinmonopolet 240 160 130 1 224 808 95 %
Regionale helseforetak
Helse Midt-Norge RHF 251 168 122 1 301 1 850 86 %
Helse Nord RHF 251 168 122 1 478 1 650 70 %
Helse Sør-Øst RHF 357 243 134 1 799 17 232 29 %
Helse Vest RHF 253 168 122 1 342 2 112 85 %
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Godtgjørelse til administrende direktør for 20176 / Tusen kroner

6 Tallene er basert på selskapenes årsregnskaper.
7 Vekst i samlet godtgjørelse siste år oppgis ikke for selskaper der tallene mellom 2017 og 2016 ikke kan sammenlignes direkte, for eksempel på grunn av lederskifter.
8 Gjelder for perioden november 2016–oktober 2017. Beløpene er i norske kroner. Benyttet valutakurs er gjennomsnittskurs for 2016, NOK/SEK 95,85.
9 Tallene inkl. honorar for tidligere adm. direktør t.o.m. 31/7-17 og ny adm. direktør f.o.m. 1/8-17

      

 SAMLET GODT- 
GJØRELSE FASTLØNN LANTIDSINSENSTIV-

ORDNINGER OPPTJENT BONUS ANNEN GODGGJØRELSE PENSJONS- 
GODTGJØRELSE

VEKST I SAMLET 
GODTGJØRELSE SISTE ÅR7

Børsnoterte selskaper
DNB ASA 13 635 5 957 0 2 272 301 5 105 4 %
Entra ASA 6 202 3 589 569 1 789 153 102 7 %
Kongsberg Gruppen ASA 7 874 4 723 571 1 741 309 530 -
Norsk Hydro ASA 14 048 6 391 1 192 2 364 482 3 619 4 %
SAS AB8 14 892 10 580 0 0 175 4 137 1 %
Statoil ASA 14 970 8 634 1 229 4 710 397 0 32 %
Telenor ASA 14 100 6 570 1 174 3 021 180 3 155 15 %
Yara International ASA 11 319 6 123 1 843 1 471 311 1 570 - 4 %
Unoterte selskaper i kategori 1–3
Ambita AS 2 339 1 900 0 132 171 136 - 4 %
Baneservice AS 3 036 2 176 0 592 202 66 0 %
Flytoget AS 3 174 1 973 0 489 250 462 -
Mesta AS 2 955 2 856 0 0 10 90 2 %
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 2 135 1 790 0 0 201 143 0 %

Nammo AS 6 923 5 011 0 1 309 369 234 52 %
Aerospace Industrial Maintenance Norway AS 2 487 1 936 0 300 188 63 16 %
Argentum Fondsinvesteringer AS 7 079 4 660 0 2 244 14 161 37 %

Electronic Chart Centre AS 1 201 1 158 0 0 20 23 6 %
GIEK Kredittforsikring AS 1 934 1 749 0 119 26 40 -7 %
Investinor AS 2 584 2 452 0 0 12 120 -
Kommunalbanken AS 3 821 3 056 0 371 198 196 0 %
Mantena AS 2 115 1 985 0 0 130 0 -
NSB AS 5 634 3 772 0 892 191 779 -4 %
Posten Norge AS 4 843 4 270 0 458 6 109 -
Statkraft SF 8 600 5 144 0 883 189 2 384 4 %
Selskaper i kategori 4
Andøya Space Center AS 1 327 1 147 0 0 10 171 -1 %
Avinor AS 3 543 2 764 0 0 27 752 4 %
Bane NOR SF 2 981 2 772 0 0 12 196 -
Bjørnøen AS 0 0 0 0 0 0 -
Carte Blanche AS 787 758 0 0 16 13 1 %
AS Den Nationale Scene 1 462 1 303 0 0 10 148 -3 %
Den Norske Opera & Ballett AS 1 9739 1 821 0 0 8 144 -10 %
Eksportkreditt Norge AS 3 172 2 605 0 233 177 157 -
Enova SF 2 172 1 943 0 0 103 126 8 %
Entur AS 1 941 1 935 0 0 6 0 -
Gassco AS 3 553 3 105 0 258 9 181 7 %
Gassnova SF 2 481 2 147 0 0 118 216 7 %
Graminor AS 1 270 1 214 0 0 13 43 6 %
Innovasjon Norge 2 744 2 732 0 0 12 0 1 %
Kimen Såvarelaboratoriet AS 671 671 0 0 0 0 4 %
Kings Bay AS 1 037 972 0 0 65 0 4 %
Nationaltheatret AS 1 567 1 372 0 0 9 186 12 %
Nofima AS 2 508 2 255 0 0 71 182 -2 %
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS 1 164 1 026 0 0 2 136 18 %
Norfund 3 616 2 509 0 0 102 1 005 6 %
Norges sjømatråd AS 2 388 2 167 0 0 173 48 17 %
Norsk Helsenett SF 1 990 1 680 0 0 7 303 2 %
Norsk rikskringkasting AS 3 232 3 012 0 0 220 122 0 %
Norsk Tipping AS 2 449 2 264 0 0 173 48 -63 %
Norske tog AS 2 256 1 882 0 0 125 249 -
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 1 212 1 180 0 0 10 22 3 %
Nye Veier AS 2 601 2 253 0 0 198 149 28 %
Petoro AS 5 787 3 291 0 204 179 2 113 5 %
Rogaland Teater AS 1 162 1 046 0 0 116 0 -3 %
Simula Research Laboratory AS 2 870 2 625 0 0 130 115 2 %
Siva – Selskapet for Industrivekst SF 2 235 1 904 0 0 199 132 -2 %
Space Norway AS 1 902 1 610 0 0 205 87 38 %
Statnett SF 5 301 2 966 0 0 183 2 152 2 %
Statskog SF 1 689 1 558 0 0 12 119 -12 %
Staur gård AS 1 007 972 0 0 36 0 16 %
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 2 610 1 931 0 396 133 150 1 %
Talent Norge AS 1 088 991 0 0 5 68 14 %
Trøndelag Teater AS 1 082 979 0 0 5 98 3 %
UNINETT AS 1 455 1 391 0 0 25 40 3 %
Universitetssenteret på Svalbard AS 1 391 1 236 0 0 0 155 2 %
AS Vinmonopolet 2 771 2 222 0 0 189 360 –11

Regionale helseforetak
Helse Midt-Norge RHF 2 415 1 919 0 0 158 338 5 %
Helse Nord RHF 2 332 2 009 0 0 160 163 3 %
Helse Sør-Øst RHF 2 709 2 250 0 0 5 454 -1 %
Helse Vest RHF 2 966 2 379 0 0 20 597 1 %



Kvinneandel i styre og ledelse 
 ANDEL KVINNER  

I STYRET10

ANDEL KVINNER BLANT 
EIEROPPNEVNTE/AKSJONÆR-
VALGTE STYREMEDLEMMER

ANDEL KVINNER I  
KONSERNLEDELSEN/ 

SELSKAPETS LEDERGRUPPE

ANDEL KVINNELIGE LEDERE PÅ  
NIVÅET UNDER KONSERNLEDELSEN/ 

SELSKAPETS LEDERGRUPPE
ANDEL KVINNELIGE LEDERE SAMLET FOR 

DE TO ØVERSTE NIVÅENE

Børsnoterte selskaper
DNB ASA 43 % 40 % 46 % 32 % 32 %
Entra ASA 57 % 60 % 38 % 29 % 31 %
Kongsberg Gruppen ASA 50 % 60 % 25 % 18 % 21 %
Norsk Hydro ASA 33 % 50 % 40 % 27 % 28 %
SAS AB 45 % 38 % 29 % 29 % 29 %
Statoil ASA 40 % 43 % 27 % 39 % 37 %
Telenor ASA 40 % 43 % 45 % 26 % 31 %
Yara International ASA 38 % 40 % 25 % 15 % 15 %
Gjennomsnitt for børsnoterte selskaper 43 % 47 % 34 % 27 % 28 %
Unoterte selskaper i kategori 1–3
Ambita AS 57 % 60 % 50 % 11 % 31 %
Baneservice AS 38 % 60 % 38 % 15 % 20 %
Flytoget AS 38 % 40 % 44 % 31 % 36 %
Mesta AS 38 % 60 % 0 % 19 % 17 %
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 40 % 25 % 40 % – –

Aerospace Industrial Maintenance Norway SF 25 % 40 % 7 % 5 % 6 %
Aker Kværner Holding AS 50 % 60 % – – -
Nammo AS 38 % 33 % 14 % 9 % 11 %

Argentum Fondsinvesteringer AS 60 % 60 % 33 % – –
Eksportfinans ASA 33 % 40 % 20 % – 20 %
Electronic Chart Centre AS 33 % 33 % 20 % – –
GIEK Kredittforsikring AS 57 % 50 % 29 % – –
Investinor AS 40 % 40 % 0 % 14 % 11 %
Kommunalbanken AS 56 % 57 % 40 % 38 % 33 %
Mantena AS 29 % 50 % 30 % 18 % 22 %
NSB AS 38 % 60 % 38 % 24 % 26 %
Posten Norge AS 45 % 50 % 56 % 28 % 33 %
Statkraft SF 44 % 50 % 29 % 23 % 24 %
Gjennomsnitt for unoterte selskaper i kategori 1–3 42 % 48 % 29 % 20 % 22 %
Selskaper i kategori 4
Andøya Space Center AS 56 % 57 % 11 % 31 % 23 %
Avinor AS 38 % 40 % 33 % 32 % 32 %
Bane NOR SF 50 % 50 % 30 % 40 % 39 %
Bjørnøen AS 40 % 40 % – – –
Carte Blanche AS 57 % 50 % 50 % 50 % 50 %
AS Den Nationale Scene 43 % 40 % 67 % 38 % 47 %
Den Norske Opera & Ballett AS 38 % 40 % 29 % 39 % 37 %
Eksportkreditt Norge AS 67 % 60 % 29 % – –
Enova SF 40 % 43 % 25 % 20 % 21 %
Entur AS 50 % 50 % 43 % 45 % 44 %
Gassco AS 50 % 40 % 43 % 11 % 20 %
Gassnova SF 33 % 40 % 67 % – –
Graminor AS 38 % 43 % 67 % 50 % 58 %
Innovasjon Norge 55 % 56 % 55 % 54 % 54 %
Kimen Såvarelaboratoriet AS 33 % 20 % 80 % – 80 %
Kings Bay AS 40 % 40 % 57 % – –
Nationaltheatret AS 54 % 57 % 67 % 60 % 62 %
Nofima AS 38 % 40 % 38 % 81 % 67 %
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS 60 % 60 % 66 % – 66 %
Norfund 50 % 50 % 17 % – –
Norges sjømatråd AS 60 % 57 % 38 % 52 % 51 %
Norsk Helsenett SF 38 % 40 % 38 % 36 % 36 %
Norsk rikskringkasting AS 50 % 60 % 50 % 45 % 46 %
Norsk Tipping AS 50 % 50 % 43 % 27 % 30 %
Norske tog AS 25 % 33 % 25 % 40 % 40 %
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 43 % 40 % 20 % 57 % 46 %
Nye Veier AS 43 % 40 % 27 % 29 % 28 %
Petoro AS 43 % 40 % 29 % – –
Rogaland Teater AS 57 % 40 % 33 % 67 % 47 %
Simula Research Laboratory AS 60 % 63 % 43 % – –
Siva - Selskapet for Industrivekst SF 50 % 57 % 60 % 29 % 42 %
Space Norway AS 50 % 50 % 14 % – 14 %
Statnett SF 43 % 40 % 23 % 29 % 25 %
Statskog SF 43 % 40 % 23 % 29 % 25 %
Staur gård AS 33 % 33 % 0 % 0 % 0 %
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 43 % 60 % 17 % 8 % 11 %
Talent Norge AS 50 % 50 % 100 % – 100 %
Trøndelag Teater AS 58 % 40 % 29 % 56 % 48 %
UNINETT AS 43 % 50 % 25 % 44 % 38 %
Universitetssenteret på Svalbard AS 60 % 57 % 44 % – 36 %
AS Vinmonopolet 33 % 33 % 38 % 48 % 46 %
Regionale helseforetak
Helse Midt-Norge RHF 56 % 50 % 50 % 63 % 61 %
Helse Nord RHF 60 % 57 % 57 % 46 % 47 %
Helse Sør-Øst RHF 50 % 57 % 38 % 25 % 30 %
Helse Vest RHF 56 % 50 % 33 % 42 % 41 %
Gjennomsnitt for selskaper i kategori 4 47 % 47 % 40 % 40 % 42 %
Gjennomsnitt for alle selskaper 45 % 47 % 37 % 33 % 36 %

10 Inkluderer både eieroppnevnte/aksjonærvalgte og ansattevalgte styremedlemmer.
11 Administrerende direktør startet i stillingen i november 2016 og mottok da kun to måneder med lønn. Tallene for 2017 og 2016 kan derfor ikke sammenlignes direkte.
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Selskapenes tilbakemelding på noen av statens forventninger knyttet til arbeidet med  
samfunnsansvar 

 
Har selskapet  

offentlig tilgjengelige 
etiske retningslinjer

Har selskapet  
offentlig tilgjengelige ret-
ningslinjer for sitt arbeid 
med samfunnsansvar?

Er arbeidet med klima og miljø, menneske- 
rettigheter, arbeidstakerrettigheter og  

arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet inte-
grert i retningslinjene for samfunnsansvar?

Rapporterer  
selskapet på 

samfunnsansvar i 
henhold til GRI12?

Følger selskapet 
OECDs retnings-

linjer for flernasjo-
nale selskaper?

Har selskapet eventuelle 
andre og mer selskaps- og 
bransjerelevante retnings-
linjer for sin rapportering?

Børsnoterte selskaper
DNB ASA Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Entra ASA Ja Ja Ja Nei Ikke relevant Ja
Kongsberg Gruppen ASA Ja Ja Ja Ja Ja Nei
Norsk Hydro ASA Ja Ja Ja Ja Ja Ja
SAS AB Ja Ja Ja Ja Ja Ikke relevant
Statoil ASA Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Telenor ASA Ja Ja Ja Ja Ja Nei
Yara International ASA Ja Ja Ja Ja Ja Ikke relevant
Unoterte selskaper i kategori 1–3
Ambita AS Ja Ja Ja Nei Ikke relevant Ikke relevant
Baneservice AS Ja Ja Ja Nei Nei Nei
Flytoget AS Ja Ja Ja Ja Ikke relevant Ja
Mesta AS Ja Ja Ja Nei Nei Ja
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS Nei Nei Nei Nei Nei Nei

Aerospace Industrial Maintenance Norway AS Ja Ja Ja Nei Ja Ikke relevant
Aker Kværner Holding AS13 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Nei Ikke relevant Ikke relevant
Nammo AS Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Argentum Fondsinvesteringer AS Ja Ja Ja Nei Ja Ja
Eksportfinans ASA Ja Ja Ja Nei Nei Nei
Electronic Chart Centre AS Ja Ja Ja Nei Ikke relevant Ikke relevant
GIEK Kredittforsikring AS Ja Ja Nei Nei Nei Ja
Investinor AS Ja Ja Ja Ja Ikke relevant Ikke relevant
Kommunalbanken AS Ja Ja Ja Ja Ikke relevant Nei
Mantena AS Nei Nei Ja Nei Nei Ja
NSB AS Ja Ja Ja Ja Ikke relevant Ja
Posten Norge AS Ja Ja Ja Ja Nei Nei
Statkraft SF Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Selskaper i kategori 4
Andøya Space Center AS Ja Ja Ja Nei Ikke relevant Nei
Avinor AS Ja Ja Ja Ja Ja Nei
Bane NOR SF Ja Ja Ja Nei Nei Ja
Bjørnøen AS Ja Ja Ja Nei Ikke relevant Ikke relevant
Carte Blanche AS Nei Nei Nei Nei Ikke relevant Ja
AS Den Nationale Scene Ja Ja Ja Nei Nei Nei
Den Norske Opera & Ballett AS Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Eksportkreditt Norge AS Ja Ja Ja Nei Ja Ja
Enova SF Ja Ja Ja Ja Ikke relevant Nei
Entur AS Ja Ja Ja Nei Ikke relevant Nei
Gassco AS Ja Ja Ja Nei Ja Ja 
Gassnova SF Ja Ja Ja Nei Nei Nei
Graminor AS Nei Nei Nei Nei Ikke relevant Ikke relevant
Innovasjon Norge Ja Ja Ja Nei Ja Nei
Kimen Såvarelaboratoriet AS Ja Nei Nei Nei Ikke relevant Nei
Kings Bay AS Ja Ja Ja Nei Nei Nei
Nationaltheatret AS Nei Nei Nei Nei Nei Ja
Nofima AS Ja Nei Ja Nei Ja Ikke relevant
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS Nei Nei Nei Nei Ikke relevant Ikke relevant
Norfund Ja Ja Ja Nei Ja Ja
Norges sjømatråd AS Ja Ja Ja Nei Nei Nei
Norsk Helsenett SF Ja Ja Ja Nei Ikke relevant Nei
Norsk rikskringkasting AS Ja Ja Nei Nei Ikke relevant Nei
Norsk Tipping AS Ja Nei Ja Ja Nei Ja
Norske tog AS Ja Ja Ja Nei Ikke relevant Ikke relevant
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS Ja Ja Nei Nei Ikke relevant Nei
Nye Veier AS Ja Ja Ja Ja Nei Ja
Petoro AS Ja Ja Ja Ja Ikke relevant Ja
Rogaland Teater AS Ja Ja Ja Ja Ikke relevant Nei
Simula Research Laboratory AS Ja Ja Ja Nei Nei Ja
Siva - Selskapet for Industrivekst SF Ja Ja Ja Nei Nei Nei
Space Norway AS Ja Ja Ja Nei Nei Nei
Statnett SF Ja Ja Ja Ja Ikke relevant Ja
Statskog SF Ja Ja Ja Nei Ikke relevant Nei
Staur gård AS Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Ja Ja Ja Nei Ikke relevant Ikke relevant
Talent Norge AS Ja Nei Nei Nei Nei Nei
Trøndelag Teater AS Ja Ja Ja Nei Nei Nei
UNINETT AS Ja Ja Ja Nei Nei Nei
Universitetssenteret på Svalbard AS Ja Nei Nei Nei Ikke relevant Nei
AS Vinmonopolet Ja Ja Ja Nei Ja Nei
Regionale helseforetak
Helse Midt-Norge RHF Ja Ja Ja Nei Ikke relevant Nei
Helse Nord RHF Ja Nei Ja Nei Ikke relevant Nei
Helse Sør-Øst RHF Ja Ja Ja Nei Ikke relevant Ja
Helse Vest RHF Ja Nei Ja Nei Ikke relevant Ja

12 Global Reporting Initiative.
13 Aker Kværner Holding er et holdingselskap uten egne ansatte. Spørsmålene er derfor ikke relevant for dette selskapet.

      



       

14  Styremedlemmer med bosted i utlandet er markert med stjerne.
15 Sverre Bugge er fast møtende vara for Liv Kari Eskeland fra høsten 2017 fram til nytt styre oppnev-

nes 1. juli 2018, da hun ble valgt inn på Stortinget høsten 2017.

Eieroppnevnte og aksjonær- 
valgte styremedlemmer

ETTERNAVN FORNAVN SELSKAP BOSTEDSFYLKE14

Aase Linda 
Litlekalsøy Enova SF Hordaland

Aasen Jens P. NSD – Norsk senter  
for forskningsdata AS Oslo

Aasnæs Hans Investinor AS
Statskog SF Oslo

Statskog SF Oslo Helse Vest RHF Hordaland

Abeler Marianne Norske tog AS Troms

Abrahamsen Unni Kimen Såvarelaboratoriet AS Oppland

Adriansen Maja Siva – Selskapet for 
Industrivekst SF Oslo

Agerup Karl-Christian DNB ASA Oslo

Agerup Wenche Statoil ASA Oslo

Ágústsdóttir Helga Nordisk Institutt for 
Odontologiske Materialer AS *Island

Alfsen Harald AS Den Nationale Scene Hordaland

Allern Elin H. NSD – Norsk senter for 
forskningsdata AS Oslo

Almlid Torbjørn Staur gård AS Hedmark

Amdal Solvor I. Trøndelag Teater AS Trøndelag

Andenæs Arvid Innovasjon Norge Sogn og Fjordane

Andersen Tove Posten Norge AS Oslo

Aqraou Jacob Telenor ASA *Sveits

Arbo Peter Siva – Selskapet for 
Industrivekst SF Troms

Arntsen Frank UNINETT AS Trøndelag

Arntsen Ingelise Eksportkreditt Norge AS
Nammo AS Hordaland

Arthur Kim D. V. Innovasjon Norge Troms

Asmyhr Hans Frode 
Kielland Graminor AS Akershus

Aune Dina E. Enova SF Trøndelag

Baardson Bentein Talent Norge AS Oslo

Bakken Hilde Yara International ASA Akershus

Bakkevig Martha Kold Kongsberg Gruppen ASA Rogaland

Barkvoll Pål Nordisk Institutt for 
Odontologiske Materialer AS Oslo

Bartnes Kristen Staur gård AS Hedmark

Basili Irene W. Kongsberg Gruppen ASA Hordaland

Berdal Mimi K. Gassco AS Oslo

Berentsen Anne B. Posten Norge AS Oslo

Berg Bjørn Eksportfinans ASA Oslo

Berg Christian Eksportfinans ASA Akershus

Berg Petter A. Aerospace Industrial 
Maintenance Norway AS Oslo

Berge Gunnar Helse Vest RHF Rogaland

Berge Håkon Den Norske Opera & Ballett AS Oslo

Berggrabb Gro Malmbekk Den Norske Opera & Ballett AS Nordland

Berggreen Ellen Nordisk Institutt for 
Odontologiske Materialer AS Hordaland

Bergkastet Geir Norsk rikskringkasting AS Hedmark

Bergstrand Rolf Norske tog AS Oslo

ETTERNAVN FORNAVN SELSKAP BOSTEDSFYLKE14

Bernander John G. Talent Norge AS Vest-Agder

Bindslev Preben H. Nordisk Institutt for 
Odontologiske Materialer AS *Danmark

Birkeland Asbjørn Space Norway AS Vestfold

Biström Helene Statkraft SF *Sverige

Bjerkan Leif Trøndelag Teater AS Møre og Romsdal

Bjordal Brian Petoro AS Rogaland

Bjordal Kjell Entra ASA Møre og Romsdal

Bjørn Kristin AS Den Nationale Scene Troms

Borge Christel Baneservice AS Oslo

Borgersen Bjarne NSB AS Oslo

Borgerud Ingeborg M. Ambita AS Akershus

Breiby Anne GIEK Kredittforsikring AS Møre og Romsdal

Breivega Ane R. Bane NOR SF Vestfold

Brekke Cathrine Gassnova SF Akershus

Broch-Mathisen Kirsten Bjørnøen AS
Kings Bay AS Oslo

Broberg Kari Mantena AS Oppland

Bugge15 Sverre AS Vinmonopolet Akershus

Bye Torstein Arne NSD – Norsk senter  
for forskningsdata AS Oslo

Caneman Monica SAS AB *Sverige

Carlsen Sigurd Eksportfinans ASA Oslo

Cederlund Andreas Nordisk Institutt for 
Odontologiske Materialer AS *Sverige

Clemet Kristin Norfund Oslo

Dahle Johan Fredrik GIEK Kredittforsikring AS Rogaland

Dale Wenche M. Graminor AS Vestfold

Dalen Dag M. Nye Veier AS Akershus

Danielsen Terje R. Trøndelag Teater AS Trøndelag

Davis Sally M. Telenor ASA Storbritannia

Devold Kristin M. Aker Kværner Holding AS Oslo

Dietrichs Pål UNINETT AS Hedmark

Dilling Carsten SAS AB *Danmark

Dillner Hege S. Store Norske Spitsbergen 
Kulkompani AS Akershus

Disch Eli Cathrine Ambita AS Oslo

Djupedal Øystein K. Nationaltheatret AS Aust-Agder

Driveklepp Janicke W. Mesta AS Møre og Romsdal

Drønen Hilde Statkraft SF Hordaland

Dyb Per O. Innovasjon Norge Oslo

Dåvøy Laila Carte Blanche AS Hordaland

Egidius Nanna Kommunalbanken AS Oppland

Eidesvik Toril Eksportfinans ASA Hordaland

Eira Ole J. Statskog SF Troms

Ekenstierna Bengt Statkraft SF *Sverige

Eliassen Jarl Entur AS *Belgia

Ellingsen Trond GIEK Kredittforsikring AS Akershus

Eriksen Tom Børje Helse Nord RHF Finnmark

Oversikt pr. 31. mars 2018. Sortert alfabetisk på etternavn. 
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ETTERNAVN FORNAVN SELSKAP BOSTEDSFYLKE14

Eriksen Øyvind Aker Kværner Holding AS Oslo

Espedal Harald Den Norske Opera & Ballett AS Rogaland

Fagernæs Sven O. Bjørnøen AS 
Kings Bay AS Oslo

Falck Thomas Investinor AS Oslo

Falleth Eva Universitetssenteret  
på Svalbard AS Oslo

Five Thor Egil Investinor AS Trøndelag

Fjeld Jostein Graminor AS 
Kimen Såvarelaboratiet AS *Storbritannia

Fjeldstad Trude H. Petoro AS *Belgia

Fjell Olav Nofima AS Akershus

Fladmark Helen F. Innovasjon Norge Aust-Agder

Flatheim Hege Space Norway AS Rogaland

Flatland Bjørn Veterinærmedisinsk 
Oppdragssenter AS Oslo

Flåthen Knut O. Electronic Chart Centre AS Oslo

Forså Tom Erik Helse Nord RHF Troms

Fossli Grethe Aerospace Industrial 
Maintenance Norway AS Oslo

Fossum Benedicte H. Veterinærmedisinsk 
Oppdragssenter AS Oslo

Fougner Else B.
Aker Kværner Holding AS 
Eksportkreditt Norge AS 
Kommunalbanken AS

Oslo

Franklin Roy Statoil ASA *Storbritannia

Frisak Nina
Space Norway AS 
Universitetssenteret  
på Svalbard AS

Akershus

Frøstrup Anne C. Helse Sør-Øst RHF Buskerud

Fyllingen Kjerstin NSB AS Hordaland

Galtung Hilde K. Nordisk Institutt for 
Odontologiske Materialer AS Akershus

Giske Eli Nye Veier AS Akershus

Gjedrem Svein I. Helse Sør-Øst RHF Akershus

Gjertsen Trygve Flytoget AS Oslo

Gjesteland Egil Statnett SF Buskerud

Godal Bjørn T. Statoil ASA Oslo

Gotaas Sverre Simula Research  
Laboratory AS Vestfold

Grimeland Kjell M. Argentum 
Fondsinvesteringer AS Akershus

Grundekjøn Arvid Gassco AS Vestfold

Gulbrandsen Erik Nordisk Institutt for 
Odontologiske Materialer AS Akershus

Gustafsson Bjørn Helse Midt-Norge RHF Trøndelag

Hald Morten Universitetssenteret  
på Svalbard AS Troms

Halleraker Svein Carte Blanche AS Hordaland

Hansen David Norsk Tipping AS 
AS Vinmonopolet Vestfold

Hansen Svein I. Aerospace Industrial 
Maintenance Norway AS Østfold

Hanssen Maria M. Yara International ASA *Frankrike

Hasaas Olav Enova SF Akershus

Hasaas Øyvind Mantena AS Akershus

Hatlen Siri B.
Bane NOR SF 
Entra ASA 
Eksportkreditt Norge AS

Akershus

Hauge Kristian D. Helse Midt-Norge RHF Trøndelag

Haugen Baard Bane NOR SF Oslo

Havnelid Åsne NSB AS Akershus

Hegdal Sissel K. Rogaland Teater AS Rogaland

Heggernes Pinar Simula Research  
Laboratory AS Hordaland
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Heiberg Nina Graminor AS Sogn og Fjordane

Helliesen Ida Aker Kværner Holding AS Oslo

Helno Sverre AS Vinmonopolet Oslo

Henden Olin J. Helse Vest RHF Sogn og Fjordane

Henriksen Morten Kongsberg Gruppen ASA Aust-Agder

Herlofsen Rebekka G. Statoil ASA Oslo

Hille Sigurd K. Helse Vest RHF Hordaland

Hindar Jon Argentum Fonds- 
investeringer AS Oslo

Hiorth Marianne Nordisk Institutt for 
Odontologiske Materialer AS Oslo

Hjorth Per Statnett SF Oslo

Holm Tore Enova SF Akershus

Holmen Marianne Gassnova SF Oslo

Holte Øyvind Eksportkreditt Norge AS Hordaland

Homble Synne Statnett SF Oslo

Hope Ole Carte Blanche AS 
AS Den Nationale Scene Hordaland

Hovland Ingrid D. Entra ASA Oslo

Hustad Johan E. Gassco AS Trøndelag

Høiland Grethe Argentum Fonds- 
investeringer AS Rogaland

Håndlykken Einar Enova SF Telemark

Ibsen Mai-Lill GIEK Kredittforsikring AS Oslo

Indrebø Sonja C. Entur AS Rogaland

Ingerø Gyrid S. Flytoget AS Oslo

Isaksen Geir P. Yara International ASA Akershus

Ishaq Bushra Helse Sør-Øst RHF Oslo

Isotalo Olli Nammo AS *Finland

Jaakonsalo Ville Nammo AS *Finland

Jarlsby Nicolai Electronic Chart Centre AS Vest-Agder

Jarnheimer Lars-Johan SAS AB *Sverige

Jebsen Finn M. Norfund Oslo

Jensen Leif Harald Entur AS Rogaland

Jenssen Svenn A. Andøya Space Center AS 
Helse Nord RHF Nordland

Johnsen Marianne E. Norges sjømatråd AS Akershus

Justad Annette M. Store Norske Spitsbergen 
Kulkompani AS Oslo

Jørgensen Kari Helse Nord RHF Finnmark

Kamsvåg Mette Siva - Selskapet for 
Industrivekst SF Møre og Romsdal

Kanck Bjørn Andøya Space Center AS Troms

Karlsen Rita Norges sjømatråd AS Troms

Kartum Marianne Mantena AS Trøndelag

Kildahl Jørgen Telenor ASA *Tyskland

Kjeldstad Berit J. Universitetssenteret  
på Svalbard AS Trøndelag

Kjølås Wenche Innovasjon Norge Hordaland

Knudsen Cecilie B. Talent Norge AS Oslo

Korssjøen Jan E.
Aerospace Industrial 
Maintenance Norway AS 
Nammo AS

Buskerud

Kreutzer Idar Posten Norge AS Oslo

Kristiansen Eirik G. Enova SF Hordaland

Kristoffersen Eva M. Norges sjømatråd AS Nordland

Langeland Henrik Nationaltheatret AS Oslo

Larsen Christine L. GIEK Kredittforsikring AS Akershus

Larsen Kåre O. Kimen Såvarelaboratoriet AS Østfold
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Lie Nina S. Gassco AS Rogaland

Limi Vibeke Helse Sør-Øst RHF Akershus

Lindberg Tone M. Aerospace Industrial 
Maintenance Norway AS Buskerud

Lont Auke Bane NOR SF Oslo

Lossius Harald Graminor AS Oslo

Lunde Einar Helse Sør-Øst RHF Vest-Agder

Lunde Jørand Ø. Innovasjon Norge Oppland

Lunde Kjartan A. Rogaland Teater AS Rogaland

Lundqvist Mats Simula Research  
Laboratory AS *Sverige

Løkling Jan Innovasjon Norge Telemark

Magnus Birger Norsk rikskringkasting AS Akershus

Marum Finn I. Eksportkreditt Norge AS Oslo

Mejdell Dag
Norsk Hydro ASA                    
NSB AS 
SAS AB

Oslo

Melbø Olaf Bane NOR SF Hedmark

Mellbye Peter Statkraft SF Oslo

Meyer Anne L. Norsk Tipping AS Oslo

Midtgaard Rune Kommunalbanken AS Oslo

Mikalsen Andreas Norges sjømatråd AS Hordaland

Misund Kristin Innovasjon Norge Østfold

Mjellem Britt Store Norske Spitsbergen 
Kulkompani AS Hordaland

Moe Kari S. Norsk Tipping AS Trøndelag

Moengen Trond Gassnova SF Akershus

Molina Beatriz M. de Investinor AS Oslo

Monseth Per Olav Norsk Tipping AS Trøndelag

Murud Egil Bjørnøen AS
Kings Bay AS Nordland

Myhre Annik Simula Research  
Laboratory AS Oslo

Myhre Ingvild R.
Simula Research  
Laboratory AS 
Space Norway AS

Oslo

Myhre Yngve Nofima AS Oslo

Nag Toril Ambita AS 
Bane NOR SF Rogaland

Narvesen Sverre Siva – Selskapet  
for Industrivekst SF Oppland

Nikolaisen Harald V. Baneservice AS 
Nye Veier AS Akershus

Nilsen Geir Helse Sør-Øst RHF Oppland

Nilssen Herlof Avinor AS 
Norsk Helsenett SF Rogaland

Nilsson Per-Harald Carte Blanche AS Rogaland

Njærheim Anne Beth Carte Blanche AS Hordaland

Nordblad Anne Nordisk Institutt for 
Odontologiske Materialer AS *Finland

Nordgård Alfred Gassnova SF Rogaland

Nordskogen Hilde Mesta AS Akershus

Norman Victor D. AS Den Nationale Scene Hordaland

Nygard Jarle Universitetssenteret  
på Svalbard AS Oslo

Nygren Eva Nye Veier AS *Sverige

Nyheim John Mesta AS Akershus

Obermann Rene Telenor ASA *Tyskland

Ofstad Elizabeth B. Enova SF Oslo

Ohm Cecilie UNINETT AS Hordaland

Olafsson Kjartan Norsk Helsenett AS Sogn og Fjordane
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Olesen Annette Graminor AS *Sverige

Olofsson Gunnar Statskog SF *Sverige

Olsen Arild Universitetssenteret  
på Svalbard AS Nordland

Olsen Per Arne AS Vinmonopolet Vestfold

Opedal Dag J. Nammo AS Oslo

Opedal Espen Norske tog AS Hordaland

Orgland Kari Bing Entur AS Oslo

Oudeman Maria J. Statoil ASA Nederland

Pedersen Ann Baneservice AS Nordland

Pedersen Steen UNINETT AS *Danmark

Petersen Jan Den Norske Opera & Ballett AS Akershus

Pran Adele N. Mesta AS Oslo

Rahka-Knutsen Beate Helse Nord RHF Nordland

Reinemo Rikke Argentum  
Fondsinvesteringer AS Oslo

Reinhardsen Jon E. Statoil ASA
Telenor ASA Oslo

Reistad Eli Statskog SF Buskerud

Reiten Eivind Kongsberg Gruppen ASA Oslo

Reiten Kåre Rogaland Teater AS Rogaland

Repstad Jon A. Kimen Såvarelaboratoriet AS Akershus

Ressem Toril B. Norsk Helsenett SF Oslo

Ribe Marianne Ø. Flytoget AS Oslo

Riddervold Kari Siva – Selskapet  
for Industrivekst SF Troms

Riise Sandra Andøya Space Center AS Oslo

Rimmereid Tore O. DNB ASA Oslo

Ringdal Amund D. Norges sjømatråd AS Buskerud

Rinnan Ola M. Avinor AS Hedmark

Rotevatn Audhild G. Norsk rikskringkasting AS Møre og Romsdal

Roverud Rolf G. Flytoget AS 
Nye Veier AS Rogaland

Rudolfsson Cecilia E. Baneservice AS *Sverige

Rugland Brit K. S.
Kommunalbanken AS 
Norfund AS 
Talent Norge AS

Rogaland

Rummelhoff Irene Norsk Hydro ASA Rogaland

Rustad Benedicte UNINETT AS Oslo

Ruud Arne G. Veterinærmedisinsk 
Oppdragssenter AS Oppland

Ruud Morten Gassnova SF Oslo

Røkke Kjell I. Aker Kværner Holding AS Akershus

Røren Marianne B. Eksportfinans ASA Oslo

Røynesdal Ingrid Talent Norge AS Oslo

Salbuvik Widar
Bjørnøen AS 
Entra ASA 
Kings Bay AS

Østfold

Salvanes Kjell Gunnar NSD – Norsk senter  
for forskningsdata AS Hordaland

Sandal Hugo Petoro AS Akershus

Sandsmark Maria Statnett SF Møre og Romsdal

Sandvik Tore O. Trøndelag Teater AS Trøndelag

Sannes Gry Isabel Rogaland Teater AS Rogaland

Sbertoli Per Kristian Norfund Oslo

Schulz Thomas Norsk Hydro ASA *Danmark

Schur Fritz H. SAS AB *Danmark

Schøyen Per A. Petoro AS Rogaland

Seip Ellen AS Vinmonopolet Oslo
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Sellæg Gunnar Ambita AS Oslo

Selmer-Olsen Eirik Nofima AS Oslo

Selvaag Olav Nationaltheatret AS Oslo

Semlitsch Jaan I. DNB ASA Akershus

Seres Silvija
Norsk rikskringkasting AS 
Simula Research  
Laboratory AS

Akershus

Silseth Linda B. Avinor AS 
Norsk Tipping AS Akershus

Sivertsen Bodil Rogaland Teater AS Rogaland

Sjøblom Tove S. Norfund Oslo

Sjøseth Arnfinn Kimen Såvarelaboratoriet AS Akershus

Skancke Martin Kommunalbanken AS 
Norfund Oslo

Skatteboe Rolf Andøya Space Center AS Akershus

Skjærpe Tor Rasmus Gassco AS Rogaland

Skjævestad Bjørn Veterinærmedisinsk 
Oppdragssenter AS Akershus

Skillingstad Beate Helse Midt-Norge RHF Trøndelag

Skoland Eli Staur gård AS Hedmark

Skrøvset Eli Avinor AS Akershus

Slungård Anne Kathrine Investinor AS Trøndelag

Smith Merete Nationaltheatret AS Oslo

Smith-
Tønnessen Seunn UNINETT AS Vest-Agder

Solberg Birger Store Norske Spitsbergen 
Kulkompani AS Trøndelag

Solberg Hill-Marta AS Vinmonopolet Nordland

Solberg Ronny Mantena AS *Georgia/Oslo

Sormunen Sirpa-Helena Nammo AS *Finland

Staaf Katarina Entra ASA *Sverige

Stabbetorp Bjørn Graminor AS Akershus

Stave Grethe Andøya Space Center AS Troms

Steinsmo Unni M. Bjørnøen AS 
Kings Bay AS Trøndelag

Steinsvåg Tone B. Helse Vest RHF Hordaland

Steen jr. Petter Kommunalbanken AS Rogaland

Stene Øyvind Space Norway AS Akershus

Stenseth Turid Trøndelag Teater AS Trøndelag

Stensland Eva NSD – Norsk senter  
for forskningsdata AS Troms

Stenstadvold Halvor Statkraft SF Oslo

Stette Liv Helse Midt-Norge RHF Møre og Romsdal

Storelvmo Edel Nofima AS Norland

Strand Ola H. Avinor AS Trøndelag

Strand Solveig Norges sjømatråd AS Møre og 
Romsdal

Strøm Inger L. Helse Nord RHF Nordland

Strøm-Erichsen Anne-Grete Carte Blanche AS 
Kongsberg Gruppen AS Hordaland

Strømsvåg Einar Helse Vest RHF 
Statnett SF Rogaland

Stubholt Liv M. B. Norsk Hydro ASA Akershus

Støle Elisabeth M. Siva SF Møre og Romsdal

Sund Tina S.
Argentum 
Fondsinvesteringer AS 
Electronic Chart Centre AS 
Helse Midt-Norge RHF

Trøndelag

Sundland Siren N. AS Den Nationale Scene Hordaland

Suvanto-
Harsaae Sanna SAS AB *Finland
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Svegården Thor Baneservice AS Oppland

Svendsen Berit DNB ASA 
SAS AB Oslo

Sverdrup Aslak Flytoget AS Hordaland

Sætershagen Randi B. Posten Norge AS Hedmark

Søraa Sverre Norges sjømatråd AS Sogn og Fjordane

Sørby Morten K. Posten Norge AS *Sverige

Søreide Ingolf Simula Research  
Laboratory AS Akershus

Takvam Martha Kommunalbanken AS Akershus

Tanum Anne C. DNB ASA 
Den Norske Opera & Ballett AS Østfold

Teigland Wenche NSB AS Hordaland

Teksum Leif Yara International ASA Hordaland

Telle Marianne Helse Nord RHF Troms

Thorsheim Andreas E. Norsk Tipping AS Oslo

Thuestad John G. Yara International ASA Akershus

Thunem Aage Jostein Norsk Helsenett SF Møre og Romsdal

Trovik Katrine Helse Vest RHF Hordaland

Tørklep Christine Statskog SF Akershus

Ulstein Gunvor Norsk rikskringkasting AS Møre og Romsdal

Valle Paul S. Helse Midt-Norge RHF Møre og Romsdal

Vandevska-
Radunovic Vaska Nordisk Institutt for 

Odontologiske Materialer AS Oslo

Veer Jeroen  
van der Statoil ASA *Nederland

Viksaas Grethe Telenor ASA Oslo

Vikse Lisbeth Rogaland Teater AS Rogaland

Værdal Kirsten I. Statnett SF Trøndelag

Vågeng Sigrun E. Helse Sør-Øst RHF Oslo

Walderhaug Morten Rogaland Teater AS Oslo

Wallenberg Jacob SAS AB *Sverige

Wang Heidi Innovasjon Norge Trøndelag

Wasteson Yngvild Simula Research  
Laboratory AS Akershus

Wedin Per-Olof Mesta AS *Sverige

Westby Dag Norsk Tipping AS Hedmark

Westby Einar GIEK Kredittforsikring AS Oslo

Widvey Thorhild Statkraft SF Oslo

Wiinholt Marianne Norsk Hydro ASA Danmark

Winje Tone Nationaltheatret AS Troms

Wold Terje Posten Norge AS Troms

Wærsted Gunn Petoro AS 
Telenor ASA Oslo

Øiulfstad Bjørn O. R. Talent Norge AS Oslo

Østbø Bjørn Siva – Selskapet  
for Industrivekst SF Hordaland

Østensjø Inger Rogaland Teater AS               
Norsk Helsenett SF Rogaland

Øverås Lise Universitetssenteret  
på Svalbard AS Hordaland

Øygård Ann Nofima AS Møre og Romsdal

Øynes Anders R. Ambita AS Vest-Agder



       

Statens direkte eierskap forvaltes av flere departementer.  
Kontaktinformasjonen til disse er gitt nedenfor.

Finansdepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Avdeling for formuesforvaltning
(Folketrygdfondet)

Forsvarsdepartementet
Telefon: 23 09 80 00

Avdeling for økonomi, styring og investeringer
(Aerospace Industrial Maintenance Norway AS)

Helse og omsorgsdepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Eieravdelingen
(Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF,  
Helse Vest RHF og Norsk Helsenett SF)

Folkehelseavdelingen
(AS Vinmonopolet)

Kommunetjenesteavdelingen
(Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS)

Klima- og miljødepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Hav- og forurensningsavdelingen
(Bjørnøen AS, Kings Bay AS)

Klimaavdelingen
(Enova SF)

Kommunal og moderniseringsdepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Kommunalavdelingen
(Kommunalbanken AS)

Kulturdepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Medieavdelingen
(Filmparken AS, Norsk rikskringkasting AS, Norsk Tipping AS)

Kunst- og museumsavdelingen
(Carte Blanche AS, AS Den Nationale Scene,  
Den Norske Opera & Ballett AS, Nationaltheatret AS, 
Rogaland Teater AS, Rosenkrantzgate 10 AS, Talent Norge AS, 
Trøndelag Teater AS)

Kunnskapsdepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Universitets- og høyskoleavdelingen
(NSD – Norsk senter for forskningsdata AS,  
Simula Research Laboratory AS, UNINETT AS,  
Universitetssenteret på Svalbard AS)

Landbruks- og matdepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Forsknings- og innovasjonsavdelingen
(Staur gård AS)

Avdeling for matpolitikk
(Kimen Såvarelaboratoriet AS)

Avdeling for skog- og ressurspolitikk
(Graminor AS, Statskog SF)

Nærings og fiskeridepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Eierskapsavdelingen
(Aker Kværner Holding AS, Ambita AS, Argentum Fonds- 
investeringer AS, Baneservice AS, DNB ASA, Eksportfinans ASA, 
Electronic Chart Centre AS, Entra ASA, Flytoget AS, GIEK Kreditt-
forsikring AS, Investinor AS, Kongsberg Gruppen ASA, Mesta AS, 
Nammo AS, Norsk Hydro ASA, Posten Norge AS, SAS AB,  
Statkraft SF, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS,  
Telenor ASA, Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS,  
Yara International ASA)

Forsknings- og innovasjonsavdelingen
(Andøya Space Center AS, Fornybar AS, Innovasjon  
Norge, Nofima AS, Siva – Selskapet for Industrivekst SF,  
Space Norway AS)

Handelspolitisk avdeling
(Eksportkreditt Norge AS, Norges sjømatråd AS)

Olje og energidepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Avdeling for klima, industri og teknologi
(Gassnova SF)

Energi- og vannressursavdelingen
(Statnett SF)

Olje- og gassavdelingen
(Gassco AS)

Økonomi- og administrasjonsavdelingen
(Petoro AS, Statoil ASA)

Samferdselsdepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Kollektivtransport- og baneavdelingen
(Bane NOR SF, Entur AS, Mantena AS, Norske tog AS,  
NSB AS)

Luft-, post- og teleavdelingen
(Avinor AS)

Veg- og trafikksikkerhetsavdelingen
(Nye Veier AS)

Utenriksdepartementet
Telefon: 23 95 00 00

Avdeling for økonomi og utvikling
(Norfund)

Kontaktinformasjon
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Særskilte forhold
•  Da ta grunn laget er inn hen tet fra sel ska pe ne, in klu siv års - 

rap por ter/års regn ska per for 2017.
•  In for ma sjo nen er opp da tert pr. 31. de sem ber 2017, unn tatt 

in for ma sjo nen om sam men set ting av sty re ne, som er 
opp da tert pr. 31. mars 2018.

•  SAS AB av leg ger regn skap i hen hold til svensk regn skaps- 
 stan dard.

•  Nøk kel tal le ne er i ut gangs punk tet be reg net på sam me måte  
for alle sel ska pe ne, jf. de fi ni sjo ne ne ne den for. Dis se kan 
der for av vi ke fra tall sel ska pe ne opp gir i sine rap por ter.

•  For fle re sel ska per var ikke ge ne ral for sam ling/fo re taks mø te 
av holdt da Sta tens eier be ret ning ble pub li sert. Opp git te tall 
for dis se sel ska pe ne er god kjent av re vi sor, men ut byt te ne 
kan bli end ret på ge ne ral for sam ling/fo re taks mø te.

•  Tid li ge re års data kan bli kor ri gert i års rap por ter mv. Sta tens 
eier be ret ning tar ut gangs punkt i den ny es te in for ma sjo nen. 
Det te in ne bæ rer at his to ris ke data ikke nød ven dig vis sam sva-
rer med det som er opp gitt i Sta tens eier be ret ning tid li ge re år.

•  For an tall an sat te kan be reg nings må ten va ri e re, mel lom an tall 
an sat te ved års slutt, an tall års verk og gjen nom snitt av året.

•  Års re sul tat et ter skatt og mi no ri tets in ter es ser for de re gio - 
na le helseforetakene (jf. side 120–123), er re sul ta tet de fi nert 
som even tu elt av vik fra Hel se- og om sorgs de par te men tets 
re sul tat krav.

•  Næ rings- og fis ke ri de par te men tet tar for be hold om even- 
 tu el le feil i da ta grunn laget og be reg nin ge ne. For nær me re 
in for ma sjon om sel ska pe ne vi ser Næ rings- og fis ke ri de par te-
men tet til sel ska pe nes års rap por ter.

Definisjoner
Definisjoner av begreper i Statens eierberetning kan avvike  
fra selskapenes egne definisjoner.
•  Avkastning: Kursutvikling inklusiv reinvestert utbytte (kilde: 

FactSet). Ved beregning av gjennomsnittlig årlig avkastning 
siste fem år benyttes geometrisk gjennomsnitt.

•  Brutto driftsmargin (EBITDAmargin): Brutto driftsresultat 
(EBITDA) dividert med driftsinntekter.

•  Brutto driftsresultat (EBITDA): Driftsresultat (EBIT) før  
av- og nedskrivninger.

Særskilte forhold og definisjoner
•  Direkteavkastning: Utbetalt utbytte pr. aksje i 2017 som pst.  

av aksjekurs ved utgangen av 2017 (kilde: FactSet).
•  Driftsmargin (EBITmargin): Driftsresultat (EBIT) dividert 

med driftsinntekter.
•  Driftsresultat (EBIT): Driftsinntekter fratrukket 

driftskostnader og av- og nedskrivninger.
•  Egenkapitalandel: Egenkapital i pst. av totalkapital.
•  Egenkapitalrentabilitet: Årsresultat etter minoritets- 

interesser og skatt delt på majoritetens andel av gjennom- 
snittlig bokført egenkapital. Ved beregning av gjennomsnittlig 
egenkapitalrentabilitet siste fem år benyttes aritmetisk 
gjennomsnitt.

•  Kontantstrøm: Operasjonelle aktiviteter under kontant- 
strøm i selskapsomtalen.

•  Kostnadsgrad: Driftskostnader dividert med sum av netto 
rente- og kredittprovisjonsinntekter og andre driftsinntekter.

•  Rentabilitet sysselsatt kapital: Summen av driftsresultat 
(EBIT), finansinntekter og resultatandel i tilknyttede selskaper, 
dividert på gjennomsnittlig sysselsatt kapital de siste to årene.

•  Styregodtgjørelse: Godtgjørelse til styreleder, nestleder  
og styremedlemmer som vedtatt på generalforsamling/
bedriftsforsamling i 2017, hvis ikke annet er oppgitt. Samlet 
styregodtgjørelse er utbetalt ordinær godtgjørelse og 
godtgjørelse for komitéarbeid i styret.

•  Sysselsatt kapital: Summen av egenkapital og rente- 
bærende gjeld.

•  Utbytteandel: Avsatt utbytte som andel av årets resultat for 
konsernet. Gjennomsnittlig utbytteandel er beregnet som 
summen av utbytte dividert med summen av konsernresultat 
etter skatt og minoritetsinteresser for de siste fem årene.

•  Vektet avkastning: Verdijustert avkastning inklusiv 
reinvestert utbytte for de åtte børsnoterte selskapene staten 
har direkte eierandel i (kilde: FactSet).

•  Vektet egenkapitalrentabilitet: Egenkapitalrentabilitet 
vektet etter statens andel av den bokførte egenkapitalen 
fratrukket minoritetsinteresser ved utgangen av 2017.

•  Verdi av statens eierandel: For børsnoterte selskaper er 
verdiene basert på børskurser  ved utgangen av 2017 og  
antall aksjer eid av staten på samme tidspunkt (kilde: FactSet). 
For unoterte selskaper der staten har forretningsmessige  
mål med eierskapet benyttes bokført egenkapital fratrukket 
minoritetsinteresser ved utgangen av 2017. For selskaper der 
staten har sektorpolitiske mål med eierskapet gis ikke noe 
anslag på verdi.
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