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VELKOMMEN TIL 
STATENS EIERBERETNING 2004

Statens eierberetning for 2004 omfatter alle viktige  
forretningsdrivende virksomheter hvor staten er inne som 
eier. Denne eierberetningen bygger videre på Nærings- og  
handelsdepartementets eierberetning fra 2002 og 2003. 
Formålet med statens eierberetning er å gi en oversikt 
over det statlige eierskapet, øke kunnskapen om hvordan  
departementene arbeider i forvaltningen av eierskapet, 
samt bidra til forbedret offentlig innsikt og demokratisk 
kontroll med måten verdiene forvaltes på. 

Eierberetningen er i to hoveddeler. Første del inneholder 
artikler om statens eierbeslutninger i året som gikk og  
artikler om eierskapsutøvelsen i staten. Andre del innehol-
der beskrivelse av selskaper helt eller delvis eiet av staten, 
hvor hver virksomhet beskrives over en side med sentrale 
nøkkeltall. Selskapene er delt i to hovedgrupper ut fra  
hovedmålet med eierskapet:

• Selskaper der målet med eierskapet hovedsakelig er 
bedriftsøkonomisk verdimaksimering.

• Selskaper der målet med eierskapet hovedsakelig er 
andre enn bedriftsøkonomisk verdimaksimering

Samlet blir 47 selskaper omtalt i eierberetningen. Det er 23 
selskap i gruppen der målet med eierskapet hovedsakelig 
er bedriftsøkonomisk verdimaksimering. Av disse er 7 børs- 
noterte. Verdien av statens eierandel i de børsnoterte  
selskapene pr. 31.03.2005 var 336 mrd kr. Det er 24 selskaper 
i den andre hovedgruppen. Disse selskapene forvaltes som 
et ledd i sektorpolitikken, i tillegg til å ha forretningsmessige 
målsetninger, som for eksempel Avinor. 

Virksomhetshendelser, eierbeslutninger og styre er opp- 
datert til og med 31. mars 2005

HOVEDTALL FOR SELSKAPENE OMTALT I STATENS EIERBERETNING 2004

Tall i mill kr Børsnoterte selskaper
Unoterte 

kommersielle selskaper
Selskaper 

med andre mål Totalt

Statens eierandel – verdi 1)  302 206  48 113 n/a  350 318 

Vektet avkstning siste år 2) 33 %

Resultat 3) 51 524  5 624  628 57 776 

Vektet egenkapitalrentabilitet 4) 20 % 12 % 1 % 19 %

Utbytte 5)  13 267 3874 1099  18 240 

Salgsproveny  19 389 0 113  19 502 

Kapitalinnskudd, aksjekjøp (1 861) (121) (575) (2 556)

1) For børsnoterte selskaper er verdiene baserte på børskurs 31.12.2004 og statens eierandel på samme dag. For Entra Eiendom AS er verdi beregnet fra verdijustert egenkapital offentliggjort fra selskapet. For de andre unoterte 
kommersielle selskapene er bokført egenkapital benyttet.

2) Ending i markedsverdi pluss utbytte mottatt, korrigert for emisjoner og tilbakekjøp av aksjer. Avkastningen er vektet i forhold til total markedsverdi.
3) Resultat etter skatt og minoritetsinteresser.
4) Vektet i forhold til bokført egenkapital.
5) Statens del av utbytte som skal utbetales i 2005 avsatt fra regnskapsåret 2004.
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EN BEDRE STATLIG EIER

Staten har eierandeler i omlag 80 selskaper. Noen av disse 
har fullt ut forretningsmessige mål, mens andre ivaretar 
også viktige samfunnshensyn. I denne eierberetningen pre-
senteres for første gang en samlet oversikt over statens eier-
skap i 47 av disse selskapene. 

Vi har valgt en slik samlet presentasjon for å gi et bedre 
innsyn i den statlige eierforvaltningen. Viktige og verdifulle 
selskaper som for eksempel Statoil ASA, Posten Norge AS, 
NSB AS, Statskog SF og helseforetakene har kommet med 
i forhold til Nærings- og handelsdepartementet tidligere  
eierberetning. Det er mitt ønske at vi med dette kan bidra 
til åpenhet rundt den statlige eierskapspolitikken, og at det 
også kan synliggjøre den profesjonaliseringen av eierskaps-
forvaltningen som skjer i flere av de tunge forvaltningsmiljø-
ene i staten. 

Situasjonen i Norge i dag er god og næringslivet går bra. 
Verdiskapingen pr. innbygger i Norge er blant de høyeste 
i verden - også når vi korrigerer for oljeinntektene. Det har 
vært en gründerboom i 2004 - vel 28000 bedrifter ble meldt 
inn til Foretaksregisteret i fjor, noe som er 18 pst flere enn 
i 2003. Prosessindustrien satte ny eksportrekord i 2004 og 
eksporterte for 17 mrd kr mer enn i 2003. Dette har bidratt 
til eksportrekord fra Fastlands-Norge. Også selskapene med 
statlig eierandel hadde et godt år i 2004 og staten mot-
tar rekordstore utbytter fra sitt direkte eierskap. For regn-
skapsåret 2004 vil staten motta utbytte på 18,2 mrd kr fra 
selskapene omtalt i denne beretningen. Dette er inntekter 
som regjeringen bruker til å skape velferd på andre områder. 
Det statlige eierskapet skal være verdiøkende. Dette er et 
grunnleggende utgangspunkt for all vår virksomhet, og 
som enklest kan måles i børsnoterte selskap hvor staten er 
deleier. Staten har i perioden 2001 til i dag solgt aksjer i 
børsnoterte selskaper for om lag 40 mrd kr I samme periode 
har verdien av statens børsnoterte aksjer økt fra om lag 225 

til 336 mrd kr – en økning på nær 50 pst. Reduksjon av  
statens eierandel har latt seg kombinere med økte verdier 
på statens gjenværende aksjer. For eksempel har regjeringen 
redusert statens eierandel i Telenor fra 77 pst til 53 pst, og 
mottatt 16,5 mrd kr i salgsinntekter for dette. Likevel var 
verdien av statens eierandel på 53 pst i Telenor 31.03.05 ca. 
13 mrd kr høyere enn i juli 2003 da staten eide 77 pst.

I noen av selskapene er ikke bedriftsøkonomisk verdimaksi-
mering i seg selv et sentralt mål for virksomheten. Da inn-
rettes eierskapsforvaltningen mot andre mål i tillegg til de 
rent økonomiske. For eksempel har antall dager i gjennom-
snittlige ventetiden falt med 17 pst fra 2003 til 2004 alle 
helseforetakene sett under ett.

Det er ingen naturlig offentlig oppgave å drive eller eie  
næringsvirksomhet. Derfor bør statens eierskap begrenses 
til der det ivaretar viktige samfunnshensyn. Det private eier-
skapet bør således økes og det offentlige eierskapet reduse-
res i Norge. Det offentlige, inkl. folketrygdfondet og kom-
munene, eier 36 pst av verdiene på Oslo Børs. Dette er for 
høyt og det statlige eierskapet bør reduseres ytterligere. Det 
bør skje på en måte som sikrer statens verdier, som bidrar til 
en god utvikling for selskapene det gjelder, og som ivaretar 
viktige nasjonale hensyn.

Jeg håper at denne eierberetningen kan gi nyttig innblikk i 
hvordan statens eierskapsforvaltning arbeider for å ta vare 
på og utvikle store verdier til beste for selskapene og for 
samfunnet.

Vennlig hilsen

Børge Brende
Nærings- og handelsminister
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ÅRET 2004 FOR STATEN SOM EIER

Norsk økonomi utviklet seg positivt i 2004 og 

verdiene på Oslo Børs økte med over 36 pst. De 

børsnoterte selskapene med statlig eierandel har 

stort sett hatt en god verdiutvikling. Resultat-

messig har 2004 vært bedre sammenlignet med 

2003 for de fleste av selskaper helt eller delvis 

eiet av staten. For de kommersielle selskapene 

ble samlet overskudd 57,3 mrd kr mot 39,7 mrd 

kr i 2003. Tilsvarende økte overskuddet i de  

øvrige selskapene fra 3,9 mrd kr til 4,3 mrd kr 

(når helsefortakene holdes utenfor). Staten har i 

2004 netto solgt aksjer for i alt 16,9 mrd kr Mot-

tatt utbytte utgjorde 18,2 mrd kr mot 12,4 mrd 

kr i 2003.

Samlet inneholder eierberetningen oversikt over 47 selska-
per hvor departementene forvalter statens eierinteresser 
direkte. For 23 av disse er hovedformålet med statens eier-
skap at selskapene fokuserer på bedriftsøkonomisk verdi-
skapning. Blant disse er noen av Norges største selskaper. 
Disse selskapene driver innen forskjellige bransjer som olje 
og gass, finans, telekom, kunstgjødsel, og kraft og i full 
konkurranse med privateide aktører. Eierforvaltingen har 
her til hovedformål å maksimere verdien av statens aksjer, 
og bidra til en god industriell utvikling i selskapene. For-
valtningen av de fleste av selskapene skjer i Nærings- og 
handelsdepartementet, som ved inngangen til 2005 for- 
valtet statens eierinteresser i 18 slike selskaper. Andre  
departement som har forvaltingsoppgaver for slike kom-
mersielle selskaper er for eksempel Samferdselsdeparte-
mentet og Olje- og energidepartementet.

I tillegg eier staten selskaper hvor hovedformålene med  
eierskapet er andre enn bedriftøkonomisk verdimaksi-
mering. I denne eierberetningen er det tatt med 24 slike 
selskap hvor også det bedriftsøkonomiske resultatet står 
sentralt, men hvor dette må avveies mot sektorpolitiske 
mål. Mange av disse selskapene opererer også i markeder 
preget av konkurranse som for eksempel Posten, NSB og 
NRK, mens andre som Vinmonopolet og Statnett forvalter 
monopoler. Stort sett forvaltes eierskapet i disse selskapene 
av det departementet som har ansvaret for sektorpolitik-
ken på området. Formålet med eierskapet i disse selskapene 
er å oppnå sektorpolitiske og samfunnsmessige mål på en 
mest mulig effektiv måte for samfunnet. Et eksempel er at 
Kultur- og kirkedepartementet forvalter eierskapet til NRK. 
Eksempler på andre mål for statlig eierskap er kontroll med 
omsetningen av alkoholholdige drikkevarer (Vinmonopolet), 
sikre høy kollektivandel (NSB) og en effektiv organisering av 
helsevesenet (gjennom de regionale helseforetakene). Også 
dette skal skje innefor en gitt økonomisk ramme.
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Økonomisk utvikling i 2004
Etter to år med relativ svak utvikling i norsk økonomi tok 
veksten seg opp i siste halvdel av 2003 og i 2004. BNP i fast-
lands-Norge økte med 3,5 pst i 2004, mot 0,7 pst i 2003. 
Lave renter og økt optimisme i norsk økonomi har bidratt 
til økt privat konsum og økte bruttoinvesteringer. Investe-
ringene har spesielt økt i oljesektoren og boliger. I økende 
grad er Kina en driver for veksten i verdensøkonomien med 
stor etterspørsel etter råvarer. Denne økte etterspørselen 
har slått ut i økte råvarepriser, som er positivt for et råvare-
eksporterende land som Norge. Selskapene som er råvare-
produsenter hadde således gode resultater i 2004. 

Den gode utviklingen for norsk økonomi ble reflektert i  
aksjemarkedet, og verdiene på Oslo Børs økte med 36,45 
pst. Den positive utviklingen gjelder de fleste børsnoterte 
selskapene med statlig eierandel. I løpet av 2004 økte ver-
dien av statens eierandel i de børsnoterte selskapene fra 
251 mrd kr til 302 mrd kr. Staten solgte i samme år netto 
aksjer for 17,5 mrd kr. I tillegg mottok staten i 2004 8,5 mrd 
kr i utbytte fra disse selskapene, for regnskapsåret 2003. 
Samlet ga det en avkastning på 31 pst i løpet av 2004.

Som følge av god utvikling i selskapene og norsk økonomi 
oppnådde de fleste selskapene omtalt i denne beretningen 
bedre resultater/ mindre underskudd i 2004, enn de hadde 
i 2003. De kommersielle selskapene økte samlet resultat fra 
39,7 mrd kr til 57,3 mrd kr, som i gjennomsnitt tilsvarte en 

vektet egenkapitalrentabilitet på 19,0 pst, mot 13,8 pst i 
2003. For de øvrige selskapene i porteføljen økte overskud-
det fra 3,9 mrd kr til 4,3 mrd kr (når helseforetakene holdes 
utenfor). På bakgrunn av de forslag som er lagt fram, vil sta-
ten i 2005 i altsamlet motta 18,2 mrd kr i utbytte i 2005 fra 
selskapene som omfattes av denne beretningen for regn-
skapsåret 2004. Tilsvarende tall i 2004 var 12,4 mrd kr.

Sentrale eiersaker
Våren 2004 ble det gjort forberedende arbeid i forbindelse 
med en eventuell børsnotering av oppdretts- og fiskefôr-
selskapet Cermaq ASA. Som et ledd i en slik transaksjon 
ble det også vurdert å selge deler av statens aksjer. På bak-
grunn av norske myndigheters dialog med EU om rammene 
for norsk eksport av oppdrettsprodukter til EU, besluttet  
staten at den ikke kunne delta i en transaksjon med Cermaq 
aksjer så lenge en slik dialog pågikk, ettersom staten kunne 
ha informasjon som ikke var tilgjengelig i markedet og  
således sette staten i en insiderposisjon. Som følge av dette 
ble børsnoteringen utsatt.

Raufoss ASA ble strøket fra notering på Oslo Børs våren 
2004, og selskapet ble besluttet oppløst med virkning fra 
01.07.2004. Før selskapet ble oppløst, var alle gjenværende 
driftsaktiviteter solgt til industrielle eiere som i stor grad 
opprettholder virksomheten på Raufoss. Det viste seg at 
pensjonsforpliktelsene ikke kunne dekkes innenfor midlene 
i boet etter Raufoss ASA. Staten ved Nærings- og handels-
departementet har overtatt ansvaret for pensjonsutbetalin-
gene til de tidligere ansatte i Raufoss-konsernet og samtidig 
pensjonistenes krav i selskapet. Det ble i 2004 igangsatt et 
større miljøarbeid på Raufoss for å rydde opp i forurensningen 
fra tidligere tider. Staten har gitt økonomisk garanti for at 
det vil bli ryddet opp på Raufoss i henhold til påleggene fra 
tilsynsmyndighetene. Garantien er begrenset oppad til 50 
mill kr.

Etter å ha vurdert flere mulige kjøpere la styret i Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani i juni 2004 fram en tilråding for 
Nærings- og handelsdepartementet om å avslutte arbeidet 
med en eventuell delprivatisering av Store Norske Spitsbergen 
Grubekompani (SNSG). Nærings- og handelsdepartementet 
sluttet seg til dette. 

Nordic Capital la i august 2004 inn bud på Kongsberg  
Maritime, som er et datterselskap i Kongsberg Gruppen. 
Etter en nærmere vurdering avviste styret tilbudet. Staten 
tok styrets konklusjon til etterretning og nærings- og han-
delsministeren uttalte i den sammenheng at det bør være 
mulig å bringe fram verdier for aksjonærene og sikre en 
god industriell utvikling for Kongsberg Gruppen med både  
maritim og forsvar som virksomhetsområder i selskapet. 
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Den 1. oktober 2004 ble det vedtatt å overføre det meste av 
Statkraft SFs virksomhet til et underliggende datterselskap, 
Statkraft Energi AS. Statkraft Energi AS ble deretter over-
ført til et nyopprettet datterselskap av Statkraft SF, Statkraft 
AS. Statkraft AS fungerer etter dette som konsernsenter og 
morselskap for det meste av virksomheten i Statkraft-kon-
sernet. I tråd med de forutsetninger som er lagt i Stortings-
dokumentene, har styret ansvaret for å etablere den videre 
konsernstruktur i separate datterselskaper under Statkraft 
AS. Denne omorganiseringen vil isolert sett bidra til at sel-
skapet kan videreutvikle seg positivt industrielt.

Regjeringen fremmet i desember 2004 en Stortingsproposi-
sjon med forslag om å øke aksjekapitalen i BaneTele AS med 
120 mill kr. Stortinget fattet 1. mars 2005 vedtak i samsvar 
med proposisjonen. Behovet for en kapitalforhøyelse var en 
anstrengt likviditetssituasjon i BaneTele som følge av utfallet 
i voldgiftssaker knyttet til selskapets kjøp av Enitel i 2001. 
Kapitalforhøyelsen skjer etter en kommersiell vurdering av 
avkastningsmulighetene og er et skritt i retning av å sette 
BaneTele i stand til å nå de ambisjoner staten har for  
selskapet. Stortinget har forutsatt at BaneTele skal være en 
landsdekkende og tjenesteuavhengig leverandør av ende-
til-ende-løsninger for bredbåndskapasitet.

På ekstraordinær generalforsamling 15. desember 2004 
ble aksjekapitalen i Kommunalbanken forhøyet med 21,5 
mill kr, til 681,5 mill kr. Kapitalforhøyelsen ble gjennomført 
som en rettet emisjon mot bankens to eiere, staten og KLP. 
Bakgrunnen for kapitalutvidelsen var en vedvarende økning 
i låneetterspørselen som medførte at banken nærmet seg 
kapasitetsgrensen for utlån. Økt egenkapital bidrar til at 
konkurransen i kredittmarkedet for kommunesektoren kan 
opprettholdes.

Stortinget sluttet seg i 2003 til at Norsk Tipping skulle få 
enerett for oppstilling av gevinstautomater. Målsettingen  
ar å få automattilbudet inn i sosialpolitisk forsvarlige former 
og bedre kontrollen med automatmarkedet. Automat- 
bransje har saksøkt staten, og så langt vunnet fram ved 
en dom i Oslo tingrett, med sin påstand om at Stortingets  
lovvedtak er i strid med EØS-avtalen. Staten har anket dom-
men. Dette medfører at Norsk Tippings automatvirksomhet 
inntil videre stilles i bero i påvente av en avklaring i Borgar-
ting lagmannsrett.

Helse- og omsorgsdepartementet utøvde i 2004 sin eier-
styring av de regionale helseforetakene gjennom foretaks- 
møtet (generalforsamlingen) og gjennom vilkår for  
bevilgninger, det såkalte ”Styringsdokumentet”. Fra og 
med 2005 har en skilt disse to styringsposisjonene ved at 
eierstyringen skjer gjennom foretaksmøtet, mens vilkå-
rene for statens bevilgninger skjer gjennom et ”Bestiller- 
dokument”. Disse to posisjonene understøttes av to ulike 
avdelinger i departementet, henholdsvis Eieravdelingen og 
Spesialisthelsetjenesteavdelingen. I foretaksmøtet i januar 
2005 ble det satt krav til de regionale helseforetakene om 
å opprette en tydeligere organisatorisk og systemmessig 
markering mellom ivaretakelse av det såkalte ”sørge for”  
ansvaret og eierrollen. En slik markering skal blant annet  
bidra til en ryddig samhandling med private aktører i sekto-
ren. Helse- og omsorgsdepartementet har i sin eierstyring for 
2005 satt et fokus på god virksomhetsstyring. I forbindelse 
med foretaksmøtet i januar 2005 ble det derfor satt fokus 
på bl.a. internkontroll. Det ble dessuten pålagt de regionale 
helseforetakene å etablere en administrativ internrevisjon 
med rapporteringsmulighet direkte til styrene, og i tillegg 
stilt krav om at styrene må etablere kontrollkomitéer. De  
regionale helseforetakene og underliggende helseforetak 
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ble i Styringsdokumentet 2004 pålagt å ha åpne styremøter 
for å sikre innsyn og bidra til demokratisk kontroll.

Konkurranseutsetting og opprettelse av nye selskap
Statskonsult AS ble etablert som aksjeselskap med regn-
skapsmessig virkning fra 1. januar 2004. Bakgrunnen for 
omdanningen av Statskonsult til aksjeselskap er gitt i St.prp. 
nr. 1 2003–2004. Omstillingen fra direktorat til aksjeselskap 
er forventet å gi underskudd for selskapet i en overgangs-
periode. Det er forutsatt at selskapet skal gå med overskudd 
senest i 2007. Det ble ved etableringen pekt på behovet 
for en gjennomgående effektivisering og omstilling av virk-
somheten. En betydelig nedbemanning er nødvendig for at 
selskapet skal bli i stand til å tilpasse seg markedsmessige 
rammebetingelser. Gjennom 2004 ble således bemanning-
en i selskapet redusert med ca. 30 pst.

På samferdselssektoren er det de siste årene åpnet for stør-
re bruk av konkurranse. Dette er et virkemiddel for statens 
skal få utnyttet sine ressurser mer effektivt. Konkurranse 
stimulerer produsenter og tilbydere av transport- og kom-
munikasjonstjenester til å drive mer effektivt. Dette kom-
mer brukerne til gode ved lavere priser og bedre tilbud. På 
jernbanesektoren ble fra januar 2005 deler av Jernbane-
verkets produksjonsvirksomhet etablert som eget selskap 
– BaneService AS. Jernbaneverkets produksjonsoppgaver vil 
gradvis konkurranseutsettes. Det ble våren 2005 besluttet 
å avvikle Postens avgrensede enerett på formidling av post-
sendinger fra 1. januar 2007.

Transaksjoner
I løpet av 2004 og 2005 er det gjennomført nedsalg av  
statens aksjer i Statoil ASA for i overkant av 22 mrd kr. Vel 
234 mill aksjer er solgt slik at statens eierandel i selskapet er  
redusert fra 81,7 pst til 70,9 pst. Stortinget har vedtatt at 
statens eierandel i Statoil kan reduseres til inntil 2/3. I juli 
2004 ble 100 mill aksjer solgt til institusjonelle investorer i 
Norge og i utlandet og ytterligere 16,76 mill aksjer til mer 
enn 7000 privatpersoner i Norge og EØS-området. Samlet 
realiserte staten 9,9 mrd kr. I februar 2005 ble ytterligere 
100 mill aksjer solgt til institusjonelle investorer og 17,65 
mill til nærmere 20 000 privatpersoner. Gjennom dette ned-
salget realiserte staten 12,5 mrd kr. Gjennom disse transak-
sjonene er det private eierskapet i Statoil utvidet med over 
50 pst og selskapet har i dag mange tusen flere private nor-
ske aksjonærer enn før disse transaksjonene.

Staten solgte våren 2004 aksjer i Telenor til en verdi av 8,4 
mrd kr. I 2003 og 2004 har staten til sammen realisert 16,5 
mrd kr og redusert statens eierandel i selskapet fra 77 pst til 
53 pst. I tillegg har staten mottatt 0,7 mrd i forbindelse med 
Telenors tilbakekjøpsprogram med sletting i 2004. Telenor 
slettet i 2004 også egne aksjer selskapet fikk tildelt i for-

bindelse med børsintroduksjonen. Dette førte til at statens 
eierandel nå utgjør 53,96 pst.

ISS Norge AS kom inn på eiersiden i Grødegaard AS i mai 
2003 gjennom en rettet emisjon på 24 mill kr som ga ISS 
48 pst av selskapet. Statens hensikt var å få inn en indus-
triell eier som kunne bidra til å styrke selskapet finansielt 
og videreutvikle virksomheten. ISS meddelte høsten 2004 at 
de ønsket å utnytte sin opsjon til å kjøpe resten av statens 
aksjer i selskapet. 14. februar 2005 inngikk Nærings- og 
handelsdepartementet en avtale med ISS om salg av statens 
resterende eierandel på 52 pst for 36 mill kr.

I henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 
2003–2004 ble statens aksjer i DnB NOR ASA overført fra  
Statens Bankinvesteringsfond til Nærings- og handelsdepar-
tementet 30. mars 2004. Statens Bankinvesteringsfond er nå  
avviklet.

DnB NOR har hatt opsjonsprogram for sine ansatte som ved 
utøvelse innebærer at det utstedes nye aksjer. Som følge 
av disse emisjonene ble statens eierandel redusert til 33,53 
pst i løpet av 2004. I løpet av november og desember 2004 
ervervet staten aksjer i DnB NOR for 350 mill kr i markedet. 
Statens eierandel ved utgangen av 2004 var dermed 34 pst, 
som er i samsvar med Stortingets forutsetning for statens 
eierskap i DnB NOR.

Yara International ASA ble 25. mars 2004 utfisjonert fra 
Norsk Hydro. Yara viderefører Hydros globale landbruksvirk-
somhet, mens Hydro fortsetter som et selskap med hoved-
vekt på energi og aluminium. Ved fisjonen ble 80 pst av 
aksjene i Yara delt ut proporsjonalt til Hydros aksjonærer 
mens 20 pst ble solgt i markedet. Som følge av dette ble 
statens eierandel i Yara 36,2 pst.

Endringer av eierdepartement
Fra 1. juli 2004 ble forvaltningen av eierskapet i Flytoget 
AS overført fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og 
handelsdepartementet. Staten eier 100 pst av aksjene i sel-
skapet. Flytogets rettighet til prioritet på jernbanelinjen til 
og fra Oslo Lufthavn påvirkes ikke av overføringen av eier-
forvaltingen. 

Regjeringen besluttet i februar 2005 at det tas sikte på en 
tilsvarende overføring av eierforvaltningen i Mesta AS 1. juli 
2005. Overføringene er i tråd med Sem-erklæringens mål 
om å samle det statlige eierskapet til selskap som konkur-
rerer på rent kommersielle vilkår i ett departement.

Tilbakekjøpsprogram
Tilbakekjøp av egne aksjer for sletting i kombinasjon med 
utbytteutdeling sees som en effektiv og fleksibel måte å til-



10

passe selskapets egenkapital til selskapets behov. Gjennom 
et slikt opplegg får selskapene et virkemiddel for optima-
lisering av selskapenes kapitalstruktur, ved at kapital føres 
tilbake til eierne. Tilbakekjøp virker positivt for de gjenvæ-
rende aksjonærene, ved at det blir færre aksjer å dele det 
framtidige overskuddet på. 

Selskaper hvor staten er eier er det generelt ansett som 
ønskelig at tilbakekjøp av egne aksjer med etterfølgende 
sletting ikke skal medføre en endring av statens eierandel. 
Staten har derfor i noen tilfeller inngått avtale om propor-
sjonal sletting av aksjer i forbindelse med etableringen av 
slike tilbakekjøpsprogram. På den måten holdes statens  
eierandel uendret. 

Tilbakekjøpsavtalene er utarbeidet slik at selskapene forplik-
ter seg til å betale et volumveiet snitt av de prisene selska-
pene har betalt ved kjøp i markedet, samt en rentekom-
pensasjon for utsatt oppgjør. Staten er da garantert en pris 
tilsvarende det andre aksjonærer har vært villige til å selge 
for.

I 2004 og fram til 31. mars 2005 innløste staten aksjer i 
Norsk Hydro og Telenor i forbindelse med selskapenes slet-
ting av tilbakekjøpte aksjer. Tabellen under viser statens inn-
tekter i forbindelse med disse innløsningene. 

Antall aksjer 
innløst Proveny

Dato for 
innløsning

Norsk Hydro 1 157 922 Kr 444 958 166 17. mars 2004

Norsk Hydro 2 191 190 Kr 981 127 024 9. februar 2005

Telenor 14 531 792 Kr 695 432 133 22. juli 2004

I 2004 inngikk staten tilbakekjøpsavtaler med Norsk Hydro, 
Telenor og Yara International. 

Andre saker
Statseierskapsutvalget avga 16. mars 2004 sin utred-
ning, NOU 2004:7 Statens forretningsmessige eierskap, til  
Nærings- og handelsministeren. Utredningen har vært sendt 
ut på bred høring til involverte selskaper, næringslivets  
organisasjoner, berørte departementer og Riksrevisjonen. 
Med grunnlag i de forslag utvalget kom med og innspill fra 
høringsinstansene, vil departementet senere legge saken 
fram for Stortinget.

7. desember 2004 ble Norsk anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse lagt fram. Anbefalingene er i første rekke 
rettet mot selskaper notert på Oslo Børs. Formålet med  
anbefalingen er å klargjøre rollefordelingen mellom eierne 
og selskapets ledelse og gjennom dette styrke tilliten til sel-
skapene og bidra til verdiskapning og forbedret konkurran-
seevne for det norske kapitalmarkedet. Nærings- og han-

delsdepartementet har tatt del i arbeidet. Departementet 
har kommunisert til de børsnoterte selskapene at staten 
som eier forventer at selskapene følger opp retningslinjene 
så langt det er mulig. På områder hvor anbefalingen ikke er 
blitt fulgt, bør det begrunnes i årsrapporten.

OECDs Steering Group on Corporate Governance legger i 
løpet av våren 2005 fram sin anbefaling for forvaltningen 
av statlig eierskap. Anbefalingen omfatter temaer som god 
selskapsledelse og eierstyring, privatiseringer, selskapsrett 
med mer. Nærings- og handelsdepartementet representerer 
Norge i dette arbeidet.

Avkastningsmål og utbytte
Staten utarbeider internt en oppfatning av langsiktige  
avkastningsmål for selskapene. Dette gjelder både for de 
kommersielle selskapene og for enkelte av selskapene som 
også har andre mål. For selskaper som ikke har forret-
ningsmessig drift, eller som er avhengig av statsstilskudd til  
videreføring av driften, fastsettes ikke mål for avkastning og 
utbytte. For disse selskapene skal statens tilskuddsregelverk 
følges med hensyn til bevilgninger og rapportering. Måltal-
lene for avkastning benyttes som grunnlag for dialog med 
selskapene. I oppfølgingen av målene benyttes også forret-
ningsmessig og faglig skjønn i forhold til de forutsetninger 
modellene bygger på og årlige svingninger i avkastning og 
rentabilitet.

I selskaper hvor staten eier samtlige aksjer (statsaksjesel-
skaper) er generalforsamlingen ikke bundet av styrets eller 
bedriftsforsamlingens forslag og staten fastsetter utbyttet. 
Departementet har dialog med alle selskapene om utbytte.
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AVKASTNING OG VERDIER

Ved utgangen av 2004 var verdien av statens direkte eier-
skap på Oslo børs 302 mrd kr. Den bokførte verdien av de 
unoterte kommersielle selskapene var på samme tidspunkt 
48 mrd kr. Samlet gir det et verdianslag på 350 mrd kr for 
de 23 kommersielle selskapene staten har direkte eierskap i.

Totalavkastningen på egenkapitalen bestemmes av løpende 
utbytter og verdiutviklingen for selskapet, justert for even-
tuelle inn- og utbetalinger av kapital. For de børsnoterte 
selskapene rapporteres det på børsverdier. For de unoter-
te selskapene benyttes bokført egenkapital, med unntak 
av Entra Eiendom AS. Eiendomsselskaper har krav om å 
verdivurdere virksomheten sin årlig og å rapportere verdi-
ene i årsrapporten. Selskapet estimerer markedsverdien av  
eiendommene som grunnlag for å anslå markedsverdien på 
egenkapitalen. Denne er benyttet som anslag på verdien av 
aksjene Entra Eiendom. Statkraft utgjør over 70 pst av sum 

bokført egenkapital for de unoterte selskapene når Entra  
Eiendom holdes utenfor. Usikkerhet rundt Statkrafts virkeli-
ge verdi er derfor avgjørende i forhold til de samlede tallene 
for de unoterte selskapene. I vurderingen av utviklingen til 
disse selskapene blir det i rapporteringen fokusert på egen-
kapitalrentabiliteten.

Sterk markedsutvikling i 2004
Norsk økonomi utviklet seg sterkt i 2004. Hovedindeksen 
på Oslo Børs steg med 38 pst i 2004. Den positive utviklin-
gen gjenspeiles også i de fleste av de børsnoterte selska-
pene med statlig eierandel. I løpet av 2004 økte verdien av 
statens eierandel i de børsnoterte selskapene fra 251 mrd 
kr til 302 mrd kr. Samtidig solgte staten i 2004 netto aksjer 
for 17,5 mrd kr og mottok 8,5 mrd kr i utbytte. Samlet gir 
det en avkastning på 31 pst i løpet av 2004.
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Best utvikling har Yara International ASA hatt. Ved børsno-
teringen, 25. mars 2004, var aksjekursen 41 kr, mens den 
ved årsskiftet 2004/2005 var kr 79,75. Kursen steg videre til 
94,75 pr. 25. mars 2005 slik at selskapets verdier er mer enn 
doblet i løpet av det første år på børs. 

Inklusive utbytte fikk aksjonærene i DnB NOR ASA en av-
kastning på 39,6 pst i 2004. Siste 5 års periode har årlig 
gjennomsnittlig avkastning vært i overkant av 17 pst. Aksjo-
nærer i Telenor fikk en avkastning på 28,7 pst inklusiv utbe-
talt utbytte i 2004. Siden børsnoteringen i desember 2000 
har aksjonærene i Telenor hatt en årlig gjennomsnittlig av-
kastning på 8 pst. Avkastningen i Hydro, inklusiv utbytte og 
utdeling av Yara-aksjen (åpningsverdi kr 41) var 28,9 pst. 
Siste 5 års periode har en investering i Hydro gitt en gjen-
nomsnittlig årlig avkastning på 11 pst. Avkastingen, inklusiv 
utbytte, i Kongsberg Gruppen var -5,4 pst i 2004. Siste 5 
års periode har en aksjeinvestering i Kongsberg Gruppen 
gitt -3,5 pst i gjennomsnittlig årlig avkastning. I 2004 ga 
en investering i SAS en avkastning på -10,6 pst. Siste 5 års 
periode har en investering i SAS gitt en gjennomsnittlig år-
lig avkastning på -5 pst. Statoil aksjen ga en avkastning på 
31 pst i 2004 inklusiv utbytte. Siden børsnotering i 2001 
har aksjonærene i årlig gjennomsnitt fått 15 pst avkastning 
i Statoil.

Netto aksjesalg og kapitaltilskudd
For alle selskapene solgte staten netto aksjer for 16,9 mrd 
kr i 2004. De største bidragene kom fra nedsalgene i Tele-
nor og Statoil. Dette inkluderer også aksjer staten har inn-
løst i Norsk Hydro og Telenor i forbindelse med selskape-
nes tilbakekjøpsprogrammer. Dette er gjennomført slik at 
statens eierandel i selskapene ikke er endret. I forbindelse 
med Stortingets behandling av DnB NOR fusjonen ble det 

forutsatt at staten ved utgangen av 2004 skulle eie 34 pst i 
DnB NOR. Ved inngangen til 2004 eide staten 31,4 pst. DnB 
NOR emitterte nye aksjer som utvannet statens eierandel i 
forbindelse med et opsjonsprogram for de ansatte. For å 
oppfylle Stortingets forutsetninger om en eierandel på 34 
pst ved utgangen av året ervervet staten aksjer for 1,8 mrd 
kr i 2004. 

Som ledd i regjeringens ønske om å bruke Norfund som et 
virkemiddel i utviklingspolitikken ble Norfund tilført 485 mill 
kr i 2004. Kommunalbanken ble tilført 21,5 mill kr i 2004, 
hvor statens andel utgjorde 17,2 mill kr. Bakgrunnen for ka-
pitalutvidelsen var en vedvarende økning i låneetterspørse-
len som medførte at banken nærmet seg kapasitetsgrensen 
for utlån. I forbindelse med opprettelsen av Statskonsult ble 
selskapet tilført 104 mill kr i egenkapital. I Avinor ble kapita-
len satt ned med 113 mill kr i 2004 som ledd i opprettelsen 
av Avinor fra Luftfartsverket og forpliktelser Luftfartsverket 
hadde til staten. SIVA ble tilført 90 mill kr gjennom konver-
tering av gjeld til innskuddskapital.

Utbytte
Staten vil motta 18,2 mrd kr i utbytte for regnskapsåret 
2004. I tillegg mottok som nevnt staten 1,1 mrd fra innløs-
ning av aksjer i forbindelse med Norsk Hydro ASA og Telenor 
ASAs tilbakekjøpsprogram i 2004. I statens vurderingen av 
selskapenes utbytter blir det også sett hen til tilbakekjøp fra 
selskapene. Utbyttene har økt med nesten 50 pst fra året 
før, hvor utbyttene samlet utgjorde 12,4 mrd kr. Økningen 
skyldes sterk økning i utbyttene fra Statkraft, Posten Norge, 
Norsk Hydro, Telenor og Statoil. Også DnB NOR, Kongsberg 
Gruppen, Store Norske Spitsbergen Kulkompani og Nammo 
har økt sine utbytter. Electronic Chart Centre betaler utbytte 
for første gang i selskapets historie, og Cermaq betaler ut-
bytte for første gang siden 1999. Utbyttene fra Entra Eien-
dom og Argentum har falt i 2004 sammenlignet med 2003. 
Dette må sees i sammenheng med at utbyttene i 2003 var 
ekstraordinære store, da de oversteg selskapenes resultat 
etter skatt. Som følge av lavere resultat er utbyttet fra Stat-
nett falt fra 518 mill kr i 2003 til 370 mill kr i 2004. Av 
Norsk Tippings resultat på 2,75 mrd kr får stiftelsen Helse- 
og rehabilitering 199 mill kr og 2,4 mrd kroner går til idrett 
og kultur. Det betales ikke utbytte fra Norsk Tipping utover 
dette.
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AVKASTNING OG VERDIER 2004

Tall i mill kr Markedsverdi
Statens 

eierandel 1)

Verdi av 
statens eierandel

Statens del av 
utbytte avsatt i 

regnskapsåret 2004

Statens salgsprove-
ny, kapitalinnskudd 

og aksjekjøp 2)

Avkastning i løpet 
av året, inklusiv 

utbytte

Gjennomsnittlig 
årlig avkastning 
inklusiv utbytte, 

siste fem år 4)

Børsnoterte selskaper

DnB NOR ASA  79 297 34,0 % 26 961 1 151 (1 861) 40 % 17 %

Kongsberg Gruppen ASA  2 970 50,0 % 1 485 30 0 -5 % -4 %

Norsk Hydro ASA  123 521 43,8 % 54 132 2 270 445 29 % 11 %

SAS AB  9 338 14,3 % 1 334 0 0 -11 % -5 %

Statoil ASA  205 784 76,3 % 157 075 8 139 9 859 31 % 15 %

Telenor ASA  96 250 54,0 % 51 963 1 417 9 085 29 % 8 %

Yara International ASA 3)  25 520 36,2 % 9 241 260 0 95 % n/a

Sum børsnoterte selskaper  542 680  302 189  13 267  17 529 

Bokført 
egenkapital 

Statens 
eierandel 1)

Verdi av statens 
eierandel, bokført

Statens del av 
utbytte avsatt i 
regnskapsåret

Statens salgsprove-
ny, kapitalinnskudd 

og aksjekjøp 2)

Unoterte selskaper

Argentum Fondsinvesteringer AS  2 482 100,0 % 2 482 25 0 

BaneTele AS  35 100,0 % 35 0 0 

Cermaq ASA  2 472 79,4 % 1 962 82,8 0 

Eksportfinans ASA  2 565 15,0 % 385 29,5 0 

Electronic Chart Centre AS  11 100,0 % 11 0,2 0 

Entra Eiendom AS 5)  5 907 100,0 % 5 907 120 0 

Flytoget AS  715 100,0 % 715 0 0 

Grødegaard AS  20 52,0 % 10 0 0 

Kommunalbanken AS  918 80,0 % 735 17,2 (17,2) 

Mesta AS  2 118 100,0 % 2 118 76,5 0 

Nammo AS  603 45,0 % 271 13,5 0 

Statkraft SF  32 873 100,0 % 32 873 3 402 0 

Statskonsult AS  68 100,0 % 68 0 (103,8)

Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS  414 99,9 % 414 106,9 0 

Venturefondet AS  92 100,0 % 92 0 0 

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS  35 51,0 % 18 0,8 0 

Sum unoterte selskaper  51 327  48 095  3 874 (121)

Sum kommersielle selskaper 594 007 350 284 17 141 17 408

Statens del av 
utbytte avsatt i 
regnskapsåret

Statens salgsprove-
ny, kapitalinnskudd 

og aksjekjøp 2)

Andre selskaper 6)

Avinor AS 151,5 113

Norfund 0 (485)

Norsk Eiendomsinformasjon 8,7 0

Posten Norge AS 516,4 0

SIVA SF 0 (90)

Statnett SF 370 0

Statskog SF n/a 8) 0

Vinmonopolet AS 52,7 0

Sum andre selskaper  1 099  (462)

Sum kommersielle selskaper 17 141 17 408

Kapital til(+)/fra(-) staten i perioden  18 240  16 946 

1) Statens eierandel 31.12.
2) Salgsproveny og kapitalnedsettelse (når kapitalen er utdelt til eierne) vises med positivt fortegn, kapitalinnskudd og kjøp av aksjer vises med negativt fortegn.
3) For Yara er avkastning oppgitt siden børsnotering 25. mars 2004.
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VERDIER 2003

Tall i mill kr Markedsverdi Statens eierandel 1) Verdi av statens eierandel

Statens del av 
utbytte avsatt i 

regnskapsåret 2003

Statens netto 
salgsproveny og 
kapitaltilskudd 2)

Børsnoterte selskaper

DnB NOR ASA  58 121 31,4 % 18 250 979 (1 832)

Kongsberg Gruppen ASA  3 180 50,0 % 1 590 20 0 

Norsk Hydro ASA  109 305 43,8 % 47 902 1 272 0 

Statoil ASA  161 919 82,0 % 132 774 5 222 0

SAS AB  10 353 14,3 % 1 478 0 0 

Telenor ASA  78 475 62,6 % 49 164 959 8 082 

Sum børsnoterte selskap  421 353  251 158  8 452 6 250

Bokført egenkapital 5) Statens eierandel 1)

Verdi av statens 
eierandel, bokført

Statens del av 
utbytte avsatt i 

regnskapsåret 2003

Statens netto 
salgsproveny og 
kapitaltilskudd 2)

Unoterte selskaper

Argentum Fondsinvesteringer AS  2 486 50,0 % 1 243 135 0

BaneTele AS  79 100,0 % 79 0 0 

Cermaq ASA  2 437 79,4 % 1 935 0 0 

Eksportfi nans ASA  2 542 15,0 % 381 30 0 

Electronic Chart Centre AS  10 100,0 % 10 0 0

Entra Eiendom AS  4 714 100,0 % 4 714 250 0 

Flytoget AS  692 100,0 % 692 0 (300)

Grødegaard AS  8 51,8 % 4 0 0 

Kommunalbanken AS  826 80,0 % 661 32 0 

Mesta AS  1 972 100,0 % 1 972 132 0

Nammo AS  529 45,0 % 238 9 0 

Statkraft SF  31 300 100,0 % 31 300 2 605 (4 000)

Statskonsult AS  n/a n/a n/a n/a n/a

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S  292 99,9 % 291 7,5 0 

Venturefondet AS  108 100,0 % 108 0 (113)

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS  35 51,0 % 18 0,8 0 

Solgte selskaper 7)  - - - 0 1 765 

Sum unoterte selskaper 48 031 43 647 3 202 (2 648)

Sum kommersielle selskaper 469 384  294 805 11 654 3 602

Statens del av utbytte 
avsatt i regnskapsåret

Statens netto 
salgsproveny og 
kapitaltilskudd 2)

Andre selskaper 6)

Norfund 0 (485)

Norges Statsbaner AS 0 470

Norsk Eiendomsinformasjon 7,5 0

Posten Norge AS 241 (600)

SIVA SF 0 (3,3)

Statnett SF 518 0

Statskog SF 9,5 0

Vinmonopolet AS 30,4 0

Sum andre selskaper  806  (618) 

Sum kommersielle selskaper  11 654 3 602

Kapital til(+)/fra(-) staten i perioden  12 460 2 984

4) Hensyntatt verdistigning på utbytte. Siste fem år eller siden børsnotering. 
5) For Entra Eiendom er verdijustert egenkapital oppgitt i stedet for bokført egenkapital. Entra Eiendom hadde en avkastning på 31 pst i 2004. De siste 3 årene har avkastningen i gjennomsnitt årlig vært på 17 pst.
6) Andre selskaper der det har vært utbetalt utbytte, staten har mottatt salgsproveny, skutt inn kapital eller kjøpt aksjer.
7) Solgte selskaper i 2003: Arcus Gruppen ASA, Moxy Trucks AS, NOAH Holding AS, A/S Olivin og SND Invest AS.
8) Utbytte fra Statskog SF vedtas på foretaksmøte 21. juni 2005.
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SELSKAPENES ØKONOMISKE UTVIKLING

Staten legger stor vekt på den økonomiske ut-

viklingen i alle selskap med statlige eierandeler. I 

denne artikkelen er det rettet mest fokus mot de 

rent kommersielle selskapene. Staten er imidlertid 

opptatt av at selskapene hvor andre mål står sen-

tralt også drives effektivt. En kortere oversikt over 

disse selskapenes økonomiske utvikling følger et-

ter omtalen av de kommersielle selskapene.

KONSERNREGNSKAPSTALL 2004 – KOMMERSIELLE SELSKAP

Tall i mill kr Statens eierandel 1) Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Sysselsatt kapital Totalbalanse

Børsnoterte selskaper

DnB NOR ASA 34,0 % 23 386 9 737 7 387 n/a 714 680 

Kongsberg Gruppen ASA 50,0 % 6 439 135 41 3 075 6 043 

Norsk Hydro ASA 43,8 % 154 646 31 073 11 947 104 458 195 180 

SAS AB 14,3 % 53 258 (1 063) (1 717) 35 451 52 952 

Statoil ASA 76,3 % 305 722 65 119 24 746 110 123 245 823 

Telenor ASA 54,0 % 61 302 6 602 5 358 66 833 88 094 

Yara International ASA 36,2 % 43 252 3 584 3 761 16 222 27 486 

Sum børsnoterte selskap 648 004 51 524 1 330 257 

Unoterte selskaper

Argentum Fondsinvesteringer AS 100 % 0 (20) 20 2 482 2 527 

BaneTele AS 100 % 583 (4) (45) 620 848 

Cermaq ASA 79,4 % 4 997 266 185 3 966 4 980 

Eksportfinans ASA 15,0 % 449 303 219 n/a 109 355 

Electronic Chart Centre AS 100 % 10,4 0,8 1,5 11,3 13,4 

Entra Eiendom AS 100 % 1 072 539 134 8 159 8 768 

Flytoget AS 100 % 507 63 23 1 195 1 256 

Grødegaard AS 52,0 % 266 11 11 20 62 

Kommunalbanken AS 80,0 % 181 129 92 n/a 88 995 

Mesta AS 100,0 % 5 899 262 217 2 118 4 292 

Nammo AS 45,0 % 1 521 131 111 603 1 210 

Statkraft SF 100 % 10 635 5 972 4 486 75 561 90 491 

Statskonsult AS 100,0 % 63 (38) (36) 68 106 

Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS 99,9 % 1 315 224 219 804 1 167 

Venturefondet AS 100 % 4 (14) (16) 92 92 

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 51,0 % 184 (0) 0 35 69 

Sum unoterte selskap  27 688  5 633  314 225 

Sum kommersielle selskap  675 692  57 157  1 644 482 

1) Statens eierandel 31.12.2004.
2) Årlige gjennomsnittlige verdier siste fem år for alle selskaper som har eksistert i perioden, ellers fra etablering. Der årsresultatet har vært negativt og det likevel er delt ut utbytte, er utbytteandel beregnet som om utbytteandelen 

det året var 100 pst. For selskaper som har mottatt statsstøtte, er disse årene tatt ut.
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DE KOMMERSIELLE SELSKAPENE

Høye råvarepriser og betydelig vekst i driftinntekter
Samlet vokste omsetningen i de kommersielle selskapene 
med 8 pst fra 2003 til 2004. Oljeselskapene Statoil og Norsk 
Hydro har klart størst omsetning av selskap med statlig 
eierandeler, med henholdsvis 306 og 155 mrd kr. Høye råva-
repriser i 2004 er en hovedårsak til at omsetningen til Yara 
International, Norsk Hydro, Statoil og Store Norske Spitsber-
gen Kulkompani har økt med fra 15 pst til 40 pst. 

Omsetningen i Telenor økte med 15 pst til 61 mrd kr. Det 
skyldes sterk vekst i den internasjonale mobiltelefoni virk-
somheten. Entra Eiendom økte driftsinntektene med 25 pst 
i 2004 til 1,1 mrd kr. Dette skyldes økt utleieareal som følge 
av ferdigstilte prosjekter og nyervervede eiendommer. I til-
legg hadde selskapet større salgsgevinster. Omsetningen i 
Cermaq ble redusert med 17 pst til 5 mrd kr hovedsakelig 
som følge av salget av Unikorn i september 2003. Mestas 
omsetning var 8 pst lavere i 2004 enn i 2003, men selskapet 
har redusert kostnadene mer, slik at driftsresultatet har økt 
med nesten 24 pst.

Positiv resultatutvikling, men enkelte utfordringer
Som følge av god utvikling i norsk økonomi og høye 
råvarepriser i 2004 har mange av selskapene forbedret sine 
resultater betydelig. Største resultat etter skatt og minori-
tetsinteresser har Statoil med 25 mrd kr, en økning på 50 
pst i forhold til 2003. Også Norsk Hydro, Yara International, 
Statkraft, DnB NOR og Telenor hadde sterke resultater og 
god utvikling i 2004. Mellomstore selskaper som Cermaq, 
Entra Eiendom, Nammo og Store Norske Spitsbergen Kul-
kompani forbedret også sine resultater sammenlignet med 
2003. Flytoget hadde for første gang i selskapets historie 
overskudd i 2004. 

SAS hadde et nytt dårlig år i 2004 og gikk med 1,7 mrd kr i 
underskudd, mot 1,2 mrd i 2003. Selskapet arbeider fortsatt 
med å tilpasse seg de store strukturendringene i luftfarts-
næringen. Kongsberg Gruppens resultat falt med 85 mill kr 
fra 2003 til 41 mill kr i 2004. Resultatet påvirkes negativt av 
en resultatbelastning på 150 mill kr knyttet til utviklingen av 
en ny sjømålsmissil NSM (Naval Strike Missile).

KONSERNREGNSKAPSTALL 2004 – KOMMERSIELLE SELSKAP

Kontantstrøm drift Utbytteandel
Snitt utbytteandel 

siste 5 år 2) EK-rentabilitet
Snitt EK-rent. 

siste 5 år 3) EK-andel 4)

Børsnoterte selskaper

DnB NOR ASA (13 295) 46 % 56 % 16 % 14 % 7,6 %

Kongsberg Gruppen ASA 242 146 % 41 % 2 % 5 % 30 %

Norsk Hydro ASA 27 724 42 % 30 % 15 % 14 % 41 %

SAS AB (1 409) 0 % 7 % -17 % -4 % 19 %

Statoil ASA 38 807 46 % 43 % 33 % 28 % 32 %

Telenor ASA 18 991 49 % 25 % 14 % 7 % 47 %

Yara International ASA 3 772 19 % n/a 35 % n/a 39 %

Vektet snitt børsnoterte selskap 20 %

Unoterte selskaper

Argentum Fondsinvesteringer AS 13 123 % 71 % 1 % 2 % 98 %

BaneTele AS 93 0 % 0 % -129 % -74 % 4,1 %

Cermaq ASA 426 56 % 11 % 7 % 3 % 50 %

Eksportfi nans ASA 897 90 % 62 % 9 % 10 % 12,7 %

Electronic Chart Centre AS n/a 13 % 3 % 13 % -62 % 84 %

Entra Eiendom AS 567 90 % 312 % 10 % 5 % 15 %

Flytoget AS 114 0 % 0 % 3 % -10 % 57 %

Grødegaard AS 13 0 % 0 % 57 % -89 % 32 %

Kommunalbanken AS 96 23 % 42 % 10 % 10 % 5,8 %

Mesta AS 718 35 % 50 % 10 % 10 % 49 %

Nammo AS 144 23 % 10 % 17 % 13 % 53 %

Statkraft SF 3 859 76 % 85 % 14 % 10 % 41 %

Statskonsult AS (10) 0 % n/a -53 % n/a 64 %

Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS 312 47 % 23 % 53 % 34 % 35 %

Venturefondet AS n/a 0 % 0 % -18 % -16 % 100 %

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 15 375 % 103 % 1 % 4 % 51 %

Vektet snitt unoterte selskap 12 %

Vektet snitt kommersielle selskap 19 %

3) Gjennomsnittlig verdi siste fem år for alle selskap som har eksistert i perioden, ellers fra etablering. For selskaper som har mottatt statsstøtte, er disse årene tatt ut. For Yara er beregnet snitt for siste tre år fra proformatall.
4) Egenkapital i pst av totalkapital. For fi nansforetak er kjernekapitaldekning benyttet. 
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Økt egenkapitalrentabilitet
Egenkapitalrentabiliteten økte fra 14 pst i 2003 til 19 pst i 
2004 som gjennomsnitt for porteføljen som helhet. Egen-
kapitalrentabilitet er målt som resultat etter minoritets- 
interesser delt på egenkapital fratrukket minoritetsinteresser 
ved utgangen av året. Gjennomsnittet er vektet ut fra de 
enkelte selskapenes bokførte egenkapital ved utgangen av 
året. 

De børsnoterte selskapene hadde en gjennomsnittlig vek-
tet egenkapitalrentabilitet på 20 pst. Både Statoil og Yara 
hadde en egenkapitalrentabilitet på over 30 pst, mens 
Norsk Hydro, Telenor og DnB NOR hadde en egenkapital-
rentabilitet på rundt 15 pst. SAS hadde som følge av et 
nytt stort underskudd en negativ egenkapitalrentabilitet. 
For de unoterte selskapene var den gjennomsnittlig egen-
kapitalrentabilitet 12 pst, men med betydelige variasjoner. 
Grødegaard hadde i 2004 for første gang et overskudd, og 
siden egenkapitalen i selskapet er lav ble egenkapitalrenta-
biliteten 57 pst. Store Norske Kulkompani nøt godt av høye 
kullpriser og oppnådde en egenkapitalrentabilitet på 45 pst. 
Også Nammo, Statkraft, Mesta, Kommunalbanken, ECC og 
Entra Eiendom hadde over 10 pst egenkapitalrentabilitet. I 
BaneTele var egenkapitalrentabilitet negativ. Driften i selska-
pet har imidlertid forbedret seg og selskapet har fått tilført 
120 mill i ny egenkapital. Statskonsult hadde i sitt første år 
en egenkapitalrentabilitet på -53 pst.

Staten har et langsiktig perspektiv på sitt eierskap. Gjen-
nomsnittlig årlig egenkapitalrentabilitet de siste 5 årene kan 
derfor være et mer interessant enn et enkelt år. I et slikt 
perspektiv har DnB NOR og Norsk Hydro hatt høyest årlig 
gjennomsnittlig egenkapitalrentabilitet med rundt 14 pst. 
For SAS har tiden etter 11. september 2001 vært vanskelig 
og i et 5 års perspektiv har SAS hatt en årlig gjennomsnittlig 
egenkapitalrentabilitet på -5 pst.

Utbytteandel
Utbytteandelen er den delen av selskapets resultat som ut-
betales til eierne. Den resterende kapitalen forblir i selskapet 
og blir tilført den bokførte egenkapitalen. Kongsberg Grup-
pens høye andel skyldes en regnskapsmessig engangseffekt 
i 2004 som ikke hadde kontanteffekt. Selskapet ønsket ikke 
å redusere utbyttene pr. aksjer og andelen ble derfor høy 
i 2004. Staten har også besluttet å ta høye utbytteande-
ler fra de heleide selskapene Argentum, Entra Eiendom og 
Statkraft.

Økt aktivitet har gitt balansevekst
Den totale balansen for de kommersielle selskapene med 
statlig eierskap var 1647 mrd kr ved utgangen av 2004. Det 
var 70 mrd kr eller 5 pst høyere enn et år tidligere. Klart 
størst når det gjelder balansevolum er DnB NOR som har 

715 mrd kr til forvaltning. Deretter følger Statoil med 246 
mrd kr og Hydro med 195 mrd kr.
 
Norsk Hydros samlede balanse har gått ned som følge av 
utfisjoneringen av Yara i 2004. Samlet har imidlertid de to 
selskapene et høyere balansevolum enn Hydro hadde ved 
utgangen av 2003. Både DnB NOR, Eksportfinans og Kom-
munalbanken økte sine utlån i 2004 og balansen har føl-
gelig også økt. Som følge av de gode resultatene til Store 
Norske Spitsbergen Kulkompani økte balansen med 30 pst 
til 1,1 mrd kr. SAS har redusert sin samlede balanse i 2004. 
For resten av de kommersielle selskapene har der kun vært 
mindre endringer i samlede balansevolum.

SELSKAPENE MED ANDRE MÅL

Mange store selskaper blant de som også har andre 
mål
Flere av selskapene som har andre målsetninger i tillegg til 
de kommersielle er store, og har en betydelig omsetning. 
De fem regionale helseforetakene omsatte for eksempel til 
sammen for 68,3 mrd kr i 2004, en økning på 11 pst fra 
2003. Posten Norge hadde i 2004 en omsetning på nesten 
18 mrd, en økning 15 pst fra 2003.

Betydelig årsresultat med framgang fra 2003
Samlet resultat for selskapene med målsetninger i tillegg til 
de rent kommersielle ble 4,3 mrd kr, eksklusive helsefore-
takene. De fleste av selskapene gikk med overskudd i 2004. 
Størst overskudd hadde Norsk Tipping med 2,7 mrd kr. Dette 
resultatet må sees i sammenheng med det monopol Norsk 
Tipping har. Dette overskuddet fordeles til samfunnsnyttige 
formål innen kultur, idrett og helse. Avinor har forbedret 
sine resultat betydelig fra i 2003 fra et underskudd på 577 
mill kr i 2003 til et overskudd på 463 mill kr i 2004. Under-
skuddet i 2003 må sees i sammenheng med restrukture-
ringskostnadene på 699 mill kr belastet regnskapet i 2003. 
Også Posten Norge har hatt en god utvikling og resultatet 
har økt fra 274 mill kr i 2003 til 703 mill kr i 2004. Statnett 
hadde i 2004 et overskudd på 411 mill kr, ned fra 576 mill 
kr i 2003. Nedgangen skyldes bl.a. redusert inntektsramme 
og økte kostnader for systemtjenester og avskrivninger.

Offentlige kjøp og statstilskudd som ledd i sektor-
politikken
Flere av selskapene med andre målsetninger for eierskapet 
enn de rent kommersielle utfører tjenester til priser og i 
områder som ikke er bedriftsøkonomiske lønnsomme. For 
å synliggjøre verdien av disse tjenestene betaler staten disse 
selskapene for å utføre visse oppgaver i henhold til sektor-
politiske målsetninger. De offentlige kjøpene varierer fra 
kjøp av tjeneste fra Avinor for å drive bedriftsøkonomiske 
ulønnsomme flyplasser, til NSB for å drive bedriftsøkono-
miske ulønnsomme jernbanestrekninger til gitte priser, og til 
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tilskudd til Petoro for å ivaretar Statens direkte økonomiske 
engasjement (SDØE) på vegne av staten. I enkelte tilfeller 
utgjør det statlige kjøpene en relativ begrenset del (Posten 
og Avinor), mens det i andre selskap dekker det hele eller 
meste av selskapenes inntekter (helseforetakene, Petoro).

Samlet fikk selskapene tilskudd og det offentlige kjøpte tje-
nester for 65 mrd i 2004. Staten finansierte mest i helse-
foretakene, med 8,6 mrd i Helse Midt-Norge, 7,7 mrd kr i 
Helse Nord, 12,8 mrd i Helse Sør, 11,3 mrd i helse Vest og 
21,9 mrd i Helse Sør. Staten og kommunene har også bety-
delige offentlige kjøp hos NSB med samlet 1,9 mrd kr. 

KONSERNREGNSKAPSTALL 2004 – SELSKAPER MED ANDRE MÅL

Tall i mill kr Statens eierandel 1) Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Egenkapital Totalbalanse
Statstilskudd/ 
offentlig kjøp

Avinor AS 100 % 5 076 995 463 7 012 21 943 264 

Bjørnøen AS 100 % 0,2 0,0 0,0 4,0 4,1 0,1 

Gassco AS 100 % 0,0 0,0 0,5 11,8 266,3 0,0 

Helse Midt-Norge RHF 2) 100 % 9 474 (647) (649) 5 373 12 114 8 570 

Helse Nord RHF 100 % 8 297 (393) (383) 7 348 9 934 7 744 

Helse Sør RHF 100 % 15 383 (1 417) (1 408) 14 226 20 076 12 754 

Helse Vest RHF 100 % 12 147 (879) (885) 9 279 12 962 11 257 

Helse Øst RHF 100 % 23 005 (489) (423) 15 914 22 751 21 914 

Industritjeneste AS 53 % 39,5 0,6 0,6 6,3 13,3 0,0 

Kings Bay AS 100 % 30,4 (1,1) (1,0) 2,2 21,3 13,0 

Norfund 100 % 49,0 (37,0) (9,0) 2 229 2 335 0,0 

Norges Statsbaner AS 100 % 8 242 266,0 90,0 5 816 12 898 1 946 

Norsk Eiendomsinformasjon AS 100 % 155 14,9 10,9 38,8 90,9 0,0 

Norsk Rikskringkasting AS 100 % 3 689 88,0 97,0 1 561 3 043 0,0 

Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS 100 % 30,6 4,0 4,2 13,2 28,2 19,5 

Norsk Tipping AS 100 % 9 763 2 717 2 748 1 054 4 181 0,0 

Petoro AS 100 % 163 (3,9) (2,9) 14,7 80,5 163,7 

Posten Norge AS 100 % 17 959 1 136 699 4 879 11 648 316,0 

Simula Research Laboratory AS 80 % 58,3 (2,5) (2,4) 3,8 14,6 49,0 

SIVA SF 100 % 257,9 (28,1) (217,0) 492,3 2 222,3 59,2 

Statnett SF 100 % 5 215 794 411 4 585 12 041 0,0 

Statskog SF 100 % 224 25,8 16,0 242 305,4 2,7 

Uninett AS 100 % 148,7 13,2 15,5 109,6 204,4 47,1 

Vinmonopolet AS 100 % 8 275 98,8 87,8 578 1 850 0 

Sum 65 119 

1) Statlig eierandel 31.12.2004.
2) Helse Midt-Norge oppgir foreløpige tall.



22

ANDRE FORHOLD

I årsrapportene rapporterer selskapene også på en rekke 
ikke-finansielle nøkkeltall. Dette følger dels av lovregulerte 
krav, men også av økt fokus på god eierstyring og selskaps-
ledelse, etikk og samfunnsansvar. Tabellene gir oversikt over 
et utvalg av de ikke-finansielle nøkkeltallene som staten  
legger vekt på i sin eieroppfølging.

Honorar til revisor
Revisors oppgave er å revidere et selskaps regnskaper og 
se til at det reflekterer den faktiske virksomhet og situa-
sjon i selskapet. Eierne er dermed sikret at regnskapene er 
gjennomgått uavhengig og kritisk. For å sikre en slik uav-
hengighet er det viktig at revisor ikke er direkte involvert 
i gjennomføringen av de handlingene man skal revidere. 
I oversikten oppgis dels hovedrevisors revisjonshonorar og 
dels andre honorarer til hovedrevisor som inkluderer revi-
sjonsrelatert arbeid, skatterådgivning og annen rådgivning. 
Enkelte selskaper som for eksempel Telenor benytter flere 
revisorer på deloppdrag i konsernet. Honorar for disse er 
trukket ut av oppstillingen slik at det bare er honorarer til 
hovedrevisor som framgår. 

Revisor bør ikke utføre rådgivningsoppdrag av et slikt om-
fang eller art slik at det kan bli stilt spørsmål ved revisors 
uavhengighet. Når annet honorar utover ren revisjon utgjør 
en betydelig andel av det samlede honorar til revisor, kan 
det bli stilt spørsmålstegn ved revisors uavhengighet. Det er 
imidlertid situasjoner hvor det er hensiktsmessig å benytte 
revisor til oppgaver uten at det er i konflikt med uavhen-
gigheten knyttet til det ordinære revisjonsoppdraget. Dette 
gjelder for eksempel ved transaksjoner hvor bekreftelse 
av verdier kan følge av revisorrollen. Når andre honorarer 
utgjør en betydelig andel av revisorhonorarene søker sta-
ten å få informasjon om hva dette gjelder. For eksempel 
i forbindelse med omorganiseringen av Statkraft bistod  
revisor Statkraft. Bistanden utgjorde 1 327 000 kr. Honorar 

til revisor utover revisjon i Entra Eiendom gjelder bistand i 
forbindelse med juridisk og økonomisk gjennomgang,  
bistand i forbindelse med vurderinger rundt IFRS (forberedelse 
fram mot en fremtidig konvertering til IFRS) og teknisk regn-
skapsbistand og andre tjenester. Av Postens totalt honorar 
til revisor i 2004 på 13,1 mill. kroner utgjorde 10,3 mill kr 
honorar til konsernrevisor. Dette fordeler seg med 4,7 mill 
kr i revisjonshonorar, 4,0 mill kr i annen finansiell revisjon 
og 1,6 mill. kroner i honorar for andre tjenester. Honorar 
for andre tjenester gjelder i all vesentlighet bistand vedrø-
rende skatter og avgifter. I Statnett utgjorde samlet hono-
rar til revisor 1,2 mill kr, hvor ordinær revisjon utgjorde 432 
100 kr. Revisjonsrelatert honorar utgjorde 469 600 kr, mens 
skatterådgivning utgjorde 210 799 kr og annen bistand 85 
900 kr. Avinors honorar til revisor for andre tjenester var i 
all hovedsak andre revisjons- og attestasjonsoppgaver. I Hel-
seforetakene har revisor mottatt betydelige honorar utover 
lovpålagt revisjon. I den forbindelse har Helse- og omsorgs-
departementet på foretaksmøter i helseforetakene i januar 
2005 forutsatt at det legges til grunn en restriktiv tolkning 
av bestemmelsen i Revisorloven § 4–5 første ledd.

Styresammensetning
En av de viktigste oppgavene for eierne er å utpeke styre-
medlemmer. Det legges stor vekt på at styret samlet har 
en kompetanseprofil som er tilpasset selskapets konkrete 
utfordringer. Et godt styre i ett selskap trenger ikke å være 
et godt styre i et annet. For å styrke arbeidet med styresam-
mensetning har staten aktivt medvirket til at det opprettes 
og vedtektsfestes valgkomiteer i de større selskapene. I valg-
komiteen sitter representanter for eierne som i fellesskap 
utarbeider forslag til bedriftforsamlingene eller generalfor-
samlingene om valg av styre. I de heleide statlige selskapene 
arbeides det med styresammensetning på tilsvarende måte 
som i valgkomiteene i de større deleide selskapene. 
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Tall i 1 000 kr
Total godtgjørelse til 

adm.dir.
Revisorhonorar 

konsern
Andre honorar til 

revisor, konsern Styrehonorar, totalt
Andel kvinner i styret, 

totalt
Andel aksjonærvalgte 

kvinner i styret 3)

Børsnoterte

DnB NOR ASA 6 231 10 751 676 2 783 25 % 25 %

Kongsberg Gruppen ASA 4 183 6 759 3 255 1 128 25 % 40 %

Norsk Hydro ASA 1) 9 885 62 845 23 575 2 362 22 % 33 %

SAS AB 7 281 160 000 150 000 2 895 33 % 33 %

Statoil ASA 2) 6 444 24 000 10 000 2 068 44 % 50 %

Telenor ASA 5 580 29 000 15 900 1 785 40 % 43 %

Yara International ASA 2 959 14 049 6 364 1 312 38 % 40 %

Unoterte selskap

Argentum Fondsinvesteringer AS 2 289 180 49 498 40 % 40 %

BaneTele AS 1 285 590 284 642 33 % 40 %

Cermaq ASA 1 904 3 616 212 770 25 % 40 %

Eksportfinans ASA 2 400 474 0 1 065 33 % 43 %

Electronic Chart Centre AS 832 10 36 217 66 % 66 %

Entra Eiendom AS 2 595 1 101 1 607 1 050 29 % 40 %

Flytoget AS 1 648 410 170 633 38 % 60 %

Grødegaard AS 1 074 215 24 211 43 % 25 %

Kommunalbanken AS 1 479 585 96 455 43 % 40 %

Mesta AS 2 395 1 000 16 623 43 % 75 %

Nammo AS 0 0 0 0 14 % 20 %

Statkraft SF 2 466 3 275 2 012 1 370 44 % 50 %

Statskonsult AS 940 120 78 585 83 % 50 %

Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS 1 811 452 299 640 38 % 40 %

Venturefondet AS 0 41 18 260 40 % 40 %

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 972 103 17 297 50 % 38 %

Selskaper med andre mål

Avinor AS 1 200 1 100 1 300 1 100 25 % 40 %

Bjørnøen AS 0 7 0 41 40 % 40 %

Gassco AS 2 399 664 49 1 055 57 % 60 %

Helse Midt-Norge RHF 1 862 1 194 3 075 869 56 % 50 %

Helse Nord RHF 1 294 1 476 2 968 829 44 % 33 %

Helse Sør RHF 900 2 798 6 116 1 108 33 % 50 %

Helse Vest RHF 1 419 1 130 2 100 878 56 % 50 %

Helse Øst RHF 1 476 2 331 9 101 875 44 % 50 %

Industritjeneste AS 936 82 27 173 50 % 75 %

Kings Bay AS 689 83 35 221 40 % 40 %

Norfund 1 748 412 115 380 40 % 40 %

Norges Statsbaner AS 1 850 4 908 1 651 2 716 25 % 40 %

Norsk Eiendomsinformasjon AS 1 391 85 10 410 40 % 40 %

Norsk Rikskringkasting AS 2 296 614 360 850 44 % 50 %

Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS 650 72 0 50 50 % 40 %

Norsk Tipping AS 1 300 0 0 473 67 % 67 %

Petoro AS 2 505 175 14 1 225 43 % 40 %

Posten Norge AS 2 924 4 700 5 600 1 293 50 % 43 %

Simula Research Laboratory AS 887 36 16 172 50 % 57 %

SIVA SF 1 286 611 550 425 57 % 57 %

Statnett SF 1 516 432 766 1 305 44 % 50 %

Statskog SF 945 197 82 449 38 % 38 %

Uninett AS 781 249 48 150 50 % 50 %

Vinmonopolet AS 1 546 650 140 669 44 % 50 %

Gjennomsnitt 42 % 45 %

1) Norsk Hydros godtgjørelse til adm. dir. inkluderer en engangsbetaling på 4 mill kr.
2) Statoils godtgjørelse til adm dir består av utgifter til i alt tre konsernsjefer i 2004. 
3) Andel blant de av styremeldemmene som er valgt av aksjonærene eller oppnevnt av eierne.
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Styrets sammensetning skal som nevnt reflektere kom-
petanse, kvalitet og mangfold ut fra det enkelte selskaps 
egenart. Staten vil som ledd i dette tilstrebe en balan-
sert representasjon mellom kjønnene ved styreutvelgelse.  
Representasjon av begge kjønn i styrene i statsaksjeselskap 
er regulert i aksjelovens § 2–6. For statsforetak gjelder til-
svarende bestemmelse. Av de 47 selskapene som omtales i 
denne beretningen hadde 41 selskaper i 2004 en balansert 
representasjon fra begge kjønnene i styrene. I gjennom-
snitt er det en kvinnelig representasjon på 43 pst blant de  
aksjonærvalgte styremedlemmene i de 47 selskapene om-
talt i beretningen. Kvinneandelen i Nammo AS er lav som 
følge av aksjonæravtalen hvor hver av de tre eierne utpeker 
sine styremedlemmer. De andre eierne har ikke utpekt kvin-
nelige styremedlemmer. I DnB NOR var andelen kvinner i 
styret lavt i 2004 som et resultat av fusjonsavtalen. Valg- 
komiteen i DnB NOR vil søke i sin innstilling til styrvalg i 
2005 å sikre minst 40 pst kvinneandel. I Norsk Hydro ASA 
falt kvinneandelen i 2004 som følge av behov for spesial-
kompetanse i styret. Staten vil i valgkomiteen søke å øke 
andelen ved neste valg. 

Godtgjørelse til administrerende direktør og  
styrehonorar
I henhold til regnskapsloven er selskapene pliktige til å 
oppgi administrerende direktørs totale godtgjørelse i sine 
årsrapporter. Dette inkluderer fastlønn, bonuser, betalte  
bonuspremier, andre trekkpliktige ytelser samt styrehonorar 
i heleide datterselskaper. Dette sikrer åpenhet om honorerin-
gen. Det er styret som er ansvarlig for å ansette og fastsette 
betingelsene til administrerende direktør. Lønnsutviklingen i 
heleide statlige selskaper skal være konkurransedyktig, men 
ikke lønnsledende innenfor sine bransjer. Staten fastsatte 
28. juni 2004 nye veiledende retningslinjer for ansettelses-
vilkår for ledere i heleide statlige foretak og selskaper.

Godtgjørelsen til styremedlemmene fastsettes av general-
forsamlingen. Statens grunnholding til styrehonorar er at 
styrene skal honoreres på en forsvarlig måte og i forhold 
til det ansvaret som følger av styrevervet. I tabellen er sam-
let styrehonorar for morselskapet oppgitt. Tabellen viser at 
samlede utgifter til styrehonorarer i stort sett samsvarer med 
styrenes størrelse og selskapets størrelse og kompleksitet.

Antall ansatte
Samlet har selskapene 277 tusen ansatte i inn og utland. 
Dette er en økning på 1 pst siden 2003. Fallet i antall  
ansatte i Norsk Hydro skyldes til stor grad utskillelsen av 
Yara International ASA. Norsk Hydro, Statoil, SAS, Posten 
Norge, helseforetakene og Telenor er virksomhetene med 
flest ansatte.

ANTALL ANSATTE

Tall i 1 000
Antall ansatte 

2004
Antall ansatte 

2003

Børsnoterte

DnB NOR ASA 9 963 11 073

Kongsberg Gruppen ASA 4 017 4 176

Norsk Hydro ASA 1) 34 684 42 911

SAS AB 32 481 33 304

Statoil ASA 2) 23 899 19 326

Telenor ASA 21 750 20 190

Yara International ASA 7 067 n/a

Unoterte selskap

Argentum Fondsinvesteringer AS 8  9 

BaneTele AS 148  145 

Cermaq ASA 2 961  2 252 

Eksportfinans ASA 109  100 

Electronic Chart Centre AS 13  13 

Entra Eiendom AS 133  135 

Flytoget AS 260  261 

Grødegaard AS 500  600 

Kommunalbanken AS 34  33 

Mesta AS 3 290  3 633 

Nammo AS 1 170  1 265 

Statkraft SF 1 924  2 211 

Statskonsult AS 80  n/a 

Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS 265  233 

Venturefondet AS 0  0 

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 48  55 

Selskaper med andre mål

Avinor AS 2 732 3 072

Bjørnøen AS 0 0

Gassco AS 129 121

Helse Midt-Norge RHF 13 217 12 194

Helse Nord RHF 9 934 9 884

Helse Sør RHF 20 397 19 812

Helse Vest RHF 18 467 18 081

Helse Øst RHF 26 130 27 696

Industritjeneste AS 138 157

Kings Bay AS 21 25

Norfund 23 22

Norsk Eiendomsinformasjon AS 53 40

Norsk Rikskringkasting AS 3 481 3 493

Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS 48 48

Norsk Tipping AS 349 305

Norges Statsbaner AS 10 432 10 364

Petoro AS 59 55

Posten Norge AS 24 398 24 544

Simula Research Laboratory AS 58 48

SIVA SF 40 45

Statnett SF 636 590

Statskog SF 187 190

Uninett AS 58 49

Vinmonopolet AS 1 702 1 699

Sum 277 471 274 465 
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ORGANISERING AV STATENS EIERSKAP

Staten er i dag en dominerende eier i norsk  

næringsliv. Begrunnelsene for det statlige eier-

skapet er mange. Historisk sett har bedrifter blitt 

statseide som følge av tidsbestemte vurderinger, 

beslutninger og tilfeldigheter, og ikke som et 

resultat av en samlet og overordnet strategi. Et 

fellestrekk ved det statlige eierskapet har vært 

ønsket om å ivareta ulike samfunnsmessige  

eller politiske interesser (sektorpolitiske hensyn). 

Mange statlig selskaper er blitt etablert i forbin-

delse med deling av roller i staten. Etableringen 

av Vegvesenets produksjonsvirksomhet i eget  

aksjeselskap, Mesta AS, i 2003 er ett eksempel på 

selskap som er blitt opprettet for å skille rollene. 

Formålet med statlig eierskap har i mange tilfeller endret 
seg over tid, blant annet ved at selskaper i flere sektorer 
er omorganisert og tilpasset markeder med konkurranse. 
Samfunnsmessige hensyn ivaretas i økende grad gjennom 
utøvelse av offentlig myndighet (konsesjoner, offentlig kjøp, 
skatt, osv.), slik at de statlige selskapene kan konkurrere på 
ordinære vilkår, men staten bruker fortsatt i enkelte sam-
menhenger eierskapet for å ivareta sektorpolitiske målset-
ninger. Eksempler på dette er styringen av helsevesenet 
gjennom helseforetakene eller at Statskog SFs arealer bru-
kes aktivt for å nå samfunnsmål, som vernearealer eller til 
beste for allmennheten. 

Statlig eierskap for å ivareta samfunnshensyn er fortsatt vik-
tig innenfor enkelte sektorer. Selskapene er virkemidler for 
å sikre at de sektorpolitiske målsetningene bak eierskapet 
nås. Ett eksempel er Vinmonopolet som brukes av staten i 
alkoholpolitikken for å begrense og kontrollere tilgjengelig-
heten på alkohol. I andre sammenhenger bidrar staten til å 
sikre nasjonalt eierskap og dermed hovedkontorfunksjoner 
i nøkkelbedrifter som for eksempel DnB NOR, Telenor og 
Norsk Hydro.

Eierskapsutøvelse er bare en av mange oppgaver staten har. 
Grovt sett kan staten dele sine oppgaver i tre atskilte funk-
sjoner: 

• Politisk organ/statsmyndighet, typisk et departement.
• Offentlig tilsynsmyndighet, som for eksempel Arbeids-

tilsynet, Statens Forurensningstilsyn og Konkurransetil-
synet. 

 • Eier/forvalter av statlige aksjer og statlig eiendom.

Det omfattende statlige eierskapet innebærer at sondrin-
gen mellom disse tre funksjonene blir viktig. Når statlig eide 
virksomheter konkurrerer i markeder sammen med andre 
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selskaper, kan det ha uheldige konsekvenser dersom statens 
ulike roller sammenblandes. Uklarheten om hvilke typer 
premisser som ligger bak statens eierbeslutninger i ett sel-
skap kan virke inn på markedets tillit til det statlig eierska-
pet generelt og til usikkerheten om konkurransevilkårene er 
like. Utgangspunktet er derfor å organisere statens eierskap 
(eierrollen) slik at det ikke blandes med myndighetsutøvelse 
eller tilsynsvirksomhet. Et klart organisatorisk skille mellom 
eier- og regulatorrollen innenfor departementsstrukturen 
bidrar til å styrke tilliten til at det ikke foregår uheldige  
rolleblandinger.

Dette er hovedbegrunnelsen for at forvaltningen av statens 
forretningsmessige eierskap (selskaper der formålet med 
eierskapet hovedsakelig er bedriftsøkonomisk verdimaksi-
mering) i stor grad er samlet i Nærings- og handelsdeparte-
mentet. Siden 2001 har Nærings- og handelsdepartementet 
blant annet overtatt forvaltningen av eierskapet i Argentum 
Fondsinvesteringer, BaneTele, DnB NOR, Entra Eiendom, Fly-
toget, Grødegaard (solgt 2005), SAS og Statkraft. I 2005 
vil også forvaltningen av eierskapet i Mesta bli overført til 
Nærings- og handelsdepartementet.

Der hvor statens målsetning med eierskapet er begrunnet 
med sektorpolitiske hensyn i større grad enn bedriftsøko-

nomisk verdimaksimering, kan det være grunner til ikke å 
skille eierskapet så klart fra utøvelsen av sektorpolitikken. 
Dette er årsaken til at selskap som for eksempel helsefor-
etakene forvaltes av sektormyndighetene. Der hvor spesifikt 
definerte mål skal ivaretas gjennom eierskapet, fungerer 
selskapene delvis som sektorpolitiske virkemidler. I utgangs-
punktet vil det være det statlige organet, som er ansvarlig 
sektormyndighet for det aktuelle fagområdet, som er best 
egnet til å vurdere måloppnåelsen og bruke eierskapet for å 
forbedre denne. Dette sikrer også en helhetlig sektorforvalt-
ning, men kan innebære at samme departementet er eier 
og regulator. Staten er likevel opptatt av å skille rollene så 
langt det er mulig. Et eksempel er hvordan Helse- og om-
sorgsdepartementet har skilt oppgaven som eier og regula-
tor i forvaltningen av helseforetakene mellom henholdsvis 
Eieravdelingen og Spesialisthelsetjenesteavdelingen.
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GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I 
STATENS EIERSKAPSFORVALTING

Om eierstyring og selskapsledelse
Prinsippene for god eierstyring og selskapsledelse (omtales 
også som Corporate Governance), som er utviklet de senere 
år, kan beskrives som retningslinjer som klargjør rolledelin-
gen mellom eierne, styret og ledelsen i selskapet. Prinsipper 
for god eierstyring og selskapsledelse skal bidra til å ivareta 
aksjonærenes interesser, gjennom å sikre verdiutvikling i  
bedriftene og åpenhet og tillit mot kapitalmarkedet, ansatte 
og øvrige samfunnsinteresser. Staten er som betydelig 
eier en pådriver for at statseide selskaper følger prinsipper 
for god eierstyring og selskapsledelse og etablerer egne  
styreinstrukser, etiske retningslinjer og andre relevante  
styringsdokumenter slik at prinsippene kan etterleves i  
praksis. Nærings- og handelsdepartementets eierskaps- 
avdeling har samarbeidet med sentrale norske aktører for 
å utvikle ”Norsk Anbefaling for eierstyring og selskaps- 
ledelse”, som ble presentert i endelig form 7. desember 
2004. Staten legger til grunn at hovedtrekkene følges av 
alle børsnoterte selskaper med statlig eierandel. 

Statens prinsipper for god eierstyring
Staten som eier legger vekt på å kommunisere hvilke for-
ventninger den har til selskapene, samt kommunisere til 
samfunnet hvordan staten skal opptre som eier.

I Stortingsmelding nr. 22 (2001–2002) ble det kommunisert 
10 prinsipper for god eierstyring av selskaper med statlige 
eierandeler. 

Det er særlig to overordnede hensyn som ligger til grunn 
for utformingen av prinsippene. For det første skal de bidra 
til en god og verdiskapende eierforvaltning for staten, som 
sikrer statens verdier. I denne sammenheng er prinsippene 
knyttet til utforming av mål for avkastning og utbytte, kapi-
talstruktur, valg av styre, samt insentiv- og kontrollsystemer 
av stor betydning. Regnskaps- og finansskandaler nasjonalt 

og internasjonalt viser hvor nødvendig det er å ha et sterkt 
fokus på prinsippene, ikke minst når det gjelder insentiv- og 
kontrollsystemer.

For det andre skal prinsippene bidra til å sikre likeverdig-
het mellom ulike aksjonærgruppers rettigheter. I selskaper 
der staten er aksjonær sammen med andre, ønsker staten å 
opptre med samme rettigheter og plikter som enhver annen 
aksjonær. For private aksjonærer er det av særlig betydning 
at staten, som i mange selskaper er en dominerende eier, 
ikke opptrer slik at andre aksjonærers rettigheter påvirkes 
negativt. Det er derfor lagt vekt på hensynet til likebehand-

STATENS 10 PRINSIPPER FOR GOD EIERSTYRING

1. Aksjonærer skal likebehandles.
2. Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskap i 

selskapene.
3. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalfor-

samlingen.
4. Staten vil, eventuelt sammen med andre eiere, sette 

resultatmål for selskapene, styret er ansvarlig for 
realiseringen av målene. 

5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset for-
målet med eierskapet og selskapets situasjon.

6. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av 
kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det en-
kelte selskapets egenart. 

7. Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de 
fremmer verdiskapningen i selskapene og fremstår 
som rimelige. 

8. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon 
overfor selskapets ledelse på vegne av eierne.

9. Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide ak-
tivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksom-
het skal evalueres. 

10. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar.
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ling av aksjonærer, åpenhet knyttet til statens eierskap og 
bruk av generalforsamlingen som beslutningsarena. 

Det er også etablert et prinsipp om at selskapene skal være 
bevisst sitt samfunnsansvar. Etikk og samfunnsansvar (Cor-
porate Social Responsibility) er et tema som ikke bare i øken-
de grad har fått offentlig oppmerksomhet. Det har også 
direkte fått betydning for norsk og internasjonal næringsliv 
blant ved etablering av særskilte aksjeindekser for selskaper 
som tilfredstiller globale anerkjente etiske standarder, slik 
som Dow Jones Sustainability Index og ftse4Good Index. Å 
bli opptatt i slike indekser regnes som et kvalitetsstempel, 
og kan bidra til at selskapene trekker til seg flere investo-
rer. Av selskap i statens portefølje er både Telenor, Hydro, 
Statoil ASA** og Yara International ASA* tatt opp på disse 
indeksene.

Norsk anbefaling: Eierstyring og selskapsledelse
Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ble pu-
blisert 7. desember 2004. Anbefalingen er utarbeidet av en 
arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra ni organisasjo-
ner, herunder blant annet Oslo Børs, Aksjonærforeningen, 
NHO og Eierforum. 

Staten har deltatt i arbeidet med den nye anbefalingen 
gjennom eierskapsavdelingen i Nærings- og handelsde-
partementets medlemskap i Eierforum. Dette er et forum 
for institusjonelle investorer, som arbeider for å etablere og 
følge opp regler for god eierstyring og selskapsledelse. An-
befalingen vurderes som et viktig verktøy for selskapene, 
men også i statens virke som stor eier i flere børsnoterte 
selskap.

Formålet med anbefalingen er blant annet å klargjøre  
rollefordelingen mellom aksjonærer, styre og administrasjon  
bedre, styrke tilliten til selskapene, bidra til størst mulig  
verdiskapning over tid, og bidra til at det norske kapital- 
markedet framstår som attraktivt.

Samarbeid om eierstyring
Staten deltar i flere fora for god eierstyring og selskaps- 
ledelse både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt 
skjer dette blant annet gjennom Nærings- og handels- 
departementets deltagelse i Eierforum. Internasjonalt deltar  
Nærings- og handelsdepartementet i OECDs Steering Group 
on Corporate Governance. Denne har som formål å koordi-
nere og gi retningslinjer for OECDs arbeid med eierstyring 
og selskapsledelse og tilhørende tema som privatiseringer, 
selskapsrett mv. For tiden gjennomgås OECDs prinsipper på 
fagområdet. Videre deltar Nærings- og handelsdepartemen-
tet i ”Working Group for Privatisation and Governance of 
State Owned Assets” som er et forum for utveksling av er-
faringer rundt statlig eierskap og privatiseringer. Gruppens 
hovedvirke er å samle inn og spre kunnskap om privatise-
ringsprogrammer (metoder, teknikker mv), og å utarbeide 
en veiledning for en hensiktsmessig organisering av forvalt-
ningen av statlige eierinteresser. Historiske og selskapsretts-
lige forhold gjør at praksis i dag varierer mellom ulike land 
og verdensdeler. Det er løpende kontakt med en del andre 
lands statlige eierskapsforvaltningsmiljøer.

* Ftse4Good Index 
** Dow Jones substainability Index
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STATENS EIERFORVALTING

Utøvelsen av det statlige eierskapet har flere sider. Den ene 
er statens forvaltning av eierskapet overfor selskapene. Det 
er forankret i selskapslovgivningen og baseres på allment 
aksepterte prinsipper om god eierstyring og selskapsledelse 
(se egen artikkel). En annen er de formelle konstitusjonelle 
rammene for den statlige eierskapsutøvelsen. Denne artik-
kelen beskriver de formelle rammene for forholdet mellom 
Stortinget, regjeringen, og selskapene, og hvordan de påvir-
ker utøvelsen av statens eierskap.

KONSTITUSJONELLE FORHOLD

Forvaltningen av det statlige eierskapet 
Grunnlovens § 19 fastslår at Kongen (regjeringen) skal 
forvalte statens aksjer i aksjeselskaper, eierskapet til stats-
foretak og særlovsselskap. Dette er en oppgave som etter 
Grunnloven ikke kan tas fra Kongen, et såkalt prerogativ. 
Kongen delegerer forvaltningen til en statsråd som i hen-
hold til Grunnlovens § 12 bestyrer det departement selska-
pet ”hører under”.

Prerogativet innebærer at Stortinget ikke kan utøve direkte 
eierstyring overfor selskapene. I henhold til de parlamenta-
riske prinsipper vårt samfunn styres etter, utøves statsrådens 
forvaltning av statens eierandeler i selskap under konstitu-
sjonelt og parlamentarisk ansvar. Statsråden er ansvarlig 
overfor Stortinget for sin håndtering av statens eierskap. På 
den annen side har det vært en gjennomgående oppfat-
ning på Stortinget at det ikke er mulig eller hensiktsmessig å 
holde regjeringen ansvarlig for beslutninger av forretnings-
messig karakter som i medhold av selskapslovgivningen er 
lagt til selskapsorganene.

Stortingets kontroll av det statlige eierskapet
Uavhengig av Regjeringens ansvar for å forvalte det statlige 
eierskapet, må Stortinget bli forelagt og gi sitt samtykke 
ved endringer i det statlige eierskapet, blant annet statlig 

nedsalg, kapitalinnskudd og utbytte. I tillegg til Stortingets 
medvirkning, fører Stortinget også etterfølgende parla-
mentarisk kontroll. Stortinget gjennomfører hovedsakelig 
kontrollen gjennom Riksrevisjonen, men Stortingets Kon-
troll- og konstitusjonskomte kan også ta enkeltsaker opp 
til behandling. 

Riksrevisjonen rapporterer årlig til Stortinget. Riksrevisjo-
nens kontroll er hjemlet i Grunnlovens § 75k og i egen lov. 
Riksrevisjonen kontrollerer at statsråden har utøvet sin opp-
gave som forvalter av statens interesser i samsvar med Stor-
tingets vedtak og forutsetninger. Riksrevisjonen skal gjøre 
de undersøkelser som er nødvendige for at de kan ha en 
kvalifisert oppfatning av hvordan forvaltningen er håndtert. 
Det innebærer blant annet at Riksrevisjonen kan foreta for-
valtningskontroll av heleide statlige selskap. Riksrevisjonen 
skal også innkalles til generalforsamling i heleide selskaper. 
Et viktig utgangspunkt for Riksrevisjonens kontroll er stats-
rådens årlige rapportering vedrørende det enkelte selskap. 
Innen 1 måned etter generalforsamling eller foretaksmøte 
skal det oversendes en redegjørelse for statsrådens (depar-
tementets) forvaltning av statens eierskap i selskap med 
minst 50 pst statlig eierskap, og i enkelte andre selskaper 
hvor staten har en dominerende posisjon på eiersiden, selv 
om den er lavere enn 50 pst. (for eksempel Norsk Hydro 
hvor staten eier 43,82 pst).

REGJERINGENS FORVALTNING AV EIERSKAPET. 

Et formelt utgangspunkt for det enkelte departements for-
valtning av eierskapet finnes i Reglementet for Økonomisty-
ring i Staten § 10. I henhold til denne bestemmelsen skal 
det utarbeides skriftlige retningslinjer for hvordan statens 
eierskap i selskap skal forvaltes. 

Nærings- og handelsdepartementet har for eksempel ved-
tatt slike retningslinjer for forvaltningen av statlige selskaper 
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og finansinstitusjoner der staten har eierinteresser. Retnings-
linjene inneholder regler knyttet til eierutøvelsen av eierrol-
len, avkastningskrav og utbyttepolitikk, resultatoppfølging 
og kontroll, og endringer i statens kapitalengasjement.

ROLLEDELINGEN REGJERING – STORTING I EIERSAKER

Rammene for regjeringens eierskapsutøvelse settes av Stor-
tinget. Stortinget kan gi Regjeringen fullmakter for eier-
skapsutøvelsen, dette kan blant annet inkludere fullmakter 
til å endre statens eierandel i enkelte selskaper. Dersom 
det oppstår situasjoner som medfører at det er aktuelt å 
gå utenfor disse rammene må saken forelegges og ny full-
makt gis av Stortinget. Typiske eiersaker som forelegges i 
Stortinget er salg av aksjer, emisjoner, omdannelse til en  
annen selskapsform eller betydelig endring i selskapenes 
virke og omfang. I 2004 gjennomførte staten flere trans-
aksjoner. Statens nedsalg i Telenor i mars 2004 kunne  
gjennomføres uten kontakt med Stortinget i forkant, fordi 
Stortinget i 2002 ga regjeringen fullmakt til å redusere sta-
tens eierskap i Telenor ved salg av aksjer ned til 51 pst. Ved-
taket om kapitalinnskudd på 120 mill kr i BaneTele i mars 
2005, måtte på den annen side forelegges Stortinget, fordi 
regjeringen ikke hadde fullmakt til å foreta et slikt kapi-
talinnskudd og det krevde bevilgningsvedtak i Stortinget.

DEN PRAKTISKE EIERSKAPSUTØVELSEN

Statens eierskap utøves i formelle selskapsorganer som  
generalforsamling/foretaksmøte. Organene utøver den 
øverste myndighet i selskapet og delegerer gjennom full-
makter og vedtak ansvar til selskapets styre. Det er på møter 
i disse organene at rammene og målene for selskapenes 
virke vedtas. I tillegg skal blant annet årsregnskap og års-
beretning godkjennes, valg av styre og utdeling av utbytte 
avgjøres. Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapene 
innenfor rammer og mål satt av aksjonærene. I selskap med 
bedriftsforsamling vil prinsippet om generalforsamlingen 
som selskapets øverste myndighet på noen områder stå 
tilbake for bedriftsforsamlingens definerte myndighet etter 
aksjelovgivningen. Bedriftforsamlingens oppgaver er blant 
annet å velge medlemmer til styret, å føre tilsyn med styrets 
arbeid, å avgi uttalelse til generalforsamlingen om styrets 
forslag til regnskap, og treffe avgjørelse ved store investe-
ringer og endringer i selskapets virksomhet som innebærer 
større endringer/omdisponeringer av arbeidstyrken. Finans-
institusjoner har ikke bedriftsforsamling men representant-
skap. Oppgavene som faller inn under bedriftsforsamlingen 
i andre selskap ligger for finansinstitusjoner til representant-
skapet. Generalforsamlingen velger bedriftsforsamlingens 
medlemmer og kan på den måten ivareta eiernes interesser. 
I selskaper hvor staten er deleier vil det normalt være valgt 
en valgkomité. Valgkomiteen fremmer forslag til general-
forsamling og/eller bedriftsforsamling vedrørende valg til 
selskapets styre og/eller bedriftsforsamling. Departementet 

som forvalter statens eierandel i vedkomne selskap er repre-
sentert i valgkomiteen.

Utover møtene i selskapsorganene er det også løpende 
kontakt mellom staten som eier og ledelsen av selskapene 
på linje med hva som gjelder for andre viktige eiere eller 
eiergrupperinger. Dette skjer normalt i form av kvartalsvise 
møter der selskapene redegjør for sine resultater, og der  
departementet gir uttrykk for sine synspunkter bl a til avkast-
ning og utbyttenivå. Slike møter er basert på informasjonen 
som skal være tilgjengelig for alle aksjonærer og staten kre-
ver i kraft av sin eierrolle ikke tilgang til informasjon utover 
dette. For øvrig deltar statens representanter på selskapenes 
presentasjoner sammen med øvrige investorer og analytike-
re. Ellers vil det være annen kontakt ved behov. I tillegg kan 
det være behov for annen kontakt og oppdatering i saker 
av betydning. Slik kontakt ses som en forutsetning for at 
departementet kan utøve eierrollen på en forsvarlig måte, 
være forberedt til behandlingen på generalforsamlingen og 
forberede de sakene som må forelegges Stortinget.
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NOEN SYNSPUNKTER PÅ STATEN SOM STOR 
EIER I BØRSNOTERTE SELSKAPER 
Ved børsdirektør Sven Arild Andersen

Norges industrielle historie er i stor grad bygget på tilgang 
på og forvaltning av naturressurser. Disse naturressurser har 
i stor grad vært sett på som et fellesgode, og i den grad det 
er overlatt private aktører, har det alltid vært under streng 
regulering og med klare krav til spilleregler. Det viktigste 
området under forrige århundre var rettighetene til vann-
kraftressurser og hvordan disse skulle utnyttes. I den grad 
private fikk bygge ut vannkraften, forpliktet man seg til å gi 
disse tilbake til staten etter et visst antall år, i de fleste tilfeller 

60 år. Helt fra det tidspunkt den norske kontinentalsokkelen 
viste seg å innholde store mengder petroleumsforekomster, 
så staten seg som en viktig aktør for at disse ressurser skulle 
forvaltes så fornuftig som mulig og ikke minst at de framti-
dige inntekter fra oljevirksomheten både skulle forvaltes og 
fordeles på en måte som gagnet hele det norske folk. 

I og med at Hydro var det første norske selskapet som invol-
verte seg i oljevirksomheten, ga dette staten en slags ”fly-
ing start”. Staten eide på det tidspunkt 50,3 pst av Norsk  
Hydro og kom derfor tidlig i en framskutt posisjon som ak-
tør på norsk sokkel. Etter relativt kort tid så man verdien 
av å skape flere oljemiljøer, og det var bare den norske stat 
som på det tidspunkt hadde ressurser og posisjon til en slik 
satsing og Statoil så dagens lys i 1972. Dette er fortsatt de 
toneangivende børsnoterte selskaper med statlig eierskap. 
I forbindelse med bankkrisen i begynnelsen av 90-årene var 
imidlertid staten nødt til å sikre norsk bankvesen gjennom 
en omfattende finansiell operasjon der staten ble hoved-
aksjonær i flere norske forretningsbanker. Etter utsalg av 
Christiania Bank & Kreditkassen i 2000 ble statens eierandel 
helt konsentrert til Den norske Bank hvor de etter fusjonen 
med Gjensidige NOR i 2003 nå sitter med en eierandel i 
denne banken på ca. 34 pst. 

Etter det siste nedsalget i Statoil eier den norske stat ca. 
36 pst av hele den norske børs, hvilket er langt, langt over 
det man finner ved andre børser der staten som oftest er 
en ubetydelig eier. Dette skaper helt spesielle utfordringer 
både for staten som eier og for Oslo Børs som markeds-
plass. Man kan mene hva man vil om statlig eierskap, men 
med en eierandel på Oslo Børs på mellom 350 og 400 mrd 
kr, sier det seg selv at dersom man så ønsker, kan dette bare 
selges ut over meget lang tid. Staten må således forholde 
seg til at det vil være en stor eier på Oslo Børs i overskuelig 
framtid. 

Børsdirektør Sven Arild Andersen
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Jeg tror de fleste er enige om at statens primære oppgave 
ikke er å eie selskaper, og objektivt sett er det ikke heldig 
verken for staten eller for en børs at over en tredjepart av 
børsen eies av staten. Staten beskyldes ofte for å ha andre 
motiver for sitt eierskap enn økonomiske. Det gjør at private 
aksjonærer er skeptiske til å gå inn i selskaper hvor andre 
hensyn enn de rent bedriftsøkonomiske får stor plass. Med 
skiftende regjeringer vil man også se at staten har varieren-
de motiver for sitt eierskap, utøver det forskjellig og har et 
annet langsiktig syn enn hva tidligere regjeringer har hatt. 

Med såpass stor eierandel som den norske stat har, virker 
også dette negativt på likviditeten i aksjen. Det er en for 
liten del av de samlede antall utestående aksjer som er ute 
i markedet, hvilket gjør at store plasserere lett konkluderer 
med at det er vanskelig å gå ut og inn av aksjen med større 
poster uten at man flytter prisene. Dette øker risikoen og 
følgelig også skepsisen til aksjen og noe som igjen kan til-
bakeføres eierskapet. Mange spør seg også om staten er i 
stand til å ivareta alle aksjonærers interesser. Det ligger jo i 
kortene at staten ikke naturlig har ”shareholder value” så 
langt opp på agendaen som private aksjonærer naturlig vil 
ha. Kritikken mot statens mangel på aktivt eierskap kom-
mer også ofte opp i debatten. Mange opplever at staten 
fungerer bra som eier dersom den forholder seg helt passiv 
og helt overlater driften av selskapet til administrasjonen og 
styret. I en del eksempler har vi også sett at staten har pro-
blemer med å hanskes med vanskelige prosesser. Saker og 
ting lekker ut. Politikere av annen farge og med andre opp-
fatninger flagger friskt sine synspunkter og skaper inntrykk 
av at statens eierskap er uklart og uten fast styring.

Historisk må vi nok erkjenne at den norske stat ofte har blitt 
truffet av ovenstående karakteristikker. Det er imidlertid 
ikke tvil om at staten på en rekke områder har lagt ned be-
tydelige ressurser og vilje for å framstå som en profesjonell 
eier. Fra børsens side merket man en vesentlig trendendring 
etter at staten kom med sine 10 prinsipper for godt eier-
skap. Disse var helt i overensstemmelse med god akseptert 
corporate governance og la vekt på vesentlige forhold rundt 
likebehandling, uavhengighet, styresammensetning, styrets 
rolle osv. og etter dette tidspunkt har det faktisk vært lite å 
kritisere staten for. 

De objektive kritiske områder eksisterer imidlertid fortsatt. 
Staten har ikke samme økonomiske motiver for å drive virk-
somheter som private har. Likviditeten lider av at en stor del 
av aksjemassen sitter på en hånd og det aktive eierskapet 
vil aldri kunne sammenligne seg med det private. De senere 
år har man imidlertid sett klare eksempler på statens vilje 
til likebehandling av alle aksjonærer. Norsk Hydros fisjon av 
Yara er et utmerket eksempel på dette. Etter at informasjon 
om Yara kom, steg Hydrokursen med kr 31, som kan sies å 

være en reduksjon av konglomeratrabatt. Introduksjonen av 
Yara skjedde til kr 41 pr. aksje. Kursen er i dag over kr 90. 
Den som dagen før informasjonen om Yara-fisjonen kom ut 
(18. juni 2003) satt med en Hydroaksje til kr 288 og valgte 
ikke selge sin Yara-aksje, sitter i dag med en Yara-aksje til i 
overkant av kr 90 og en Hydroaksje til i overkant av kr 520. 
Bedre eksempel på ivaretakelse av alle aksjonærers inter-
esse er det vanskelig å finne, i hvert fall der staten er en 
hovedaktør. 

I forbindelse med fusjonen DnB og Gjensidige NOR hadde 
staten også tilskaffet seg en rettighet til å emittere aksjer til 
kr 35,50, dersom man ikke ønsket å kjøpe i markedet til en 
høyere pris. Fra andre politiske partier ble det lagt et betyde-
lig press på staten for å benytte seg av retten til å emittere til 
kr 35,50, men staten valgte å kjøpe aksjer i markedet fordi 
det alternativet lå helt i linje med hva staten hadde uttrykt i 
sine 10 prinsipper for godt eierskap.

Vi ser også hvilke ressurser staten legger ned i forberedelse 
og gjennomføring av statlig nedsalg i Statoil og Telenor. Fra 
en viss usikker begynnelse har disse prosessene etter hvert 
blitt gjennomført på en svært god måte. Blant annet kon-
taktes børsen lang tid i forveien for å kunne være så godt 
forberedt som mulig på disse meget kompliserte prosesser. 

Det er heller ingen grunn til å legge skjul på at utenlandske 
investorer etter hvert har nedtonet sin skepsis mot statlige 
selskaper og flere av disse har løftet sitt forbud mot å hand-
le i aksjer hvor staten er en dominerende eier. 

Alt i alt vil nok de fleste si at børser, markedsplasser og no-
terte selskaper er i mest harmonisk samspill dersom disse 
er privat eiet. Norges meget spesielle situasjon, i tillegg til 
Norges industrielle historie, tilsier imidlertid at staten er en 
dominerende aktør i Norge. I denne rollen har staten gått 
fra å forholde seg til aksjemarkedet på en noe tilfeldig måte 
til å bli meget bevisst både på sin eierrolle og hvilken viktig 
posisjon staten har på den norske markedsplassen og deri-
gjennom også på alle andre børsnoterte selskaper. 
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AVINOR – ET SELSKAP I SAMFUNNETS TJENESTE
Ved administrerende direktør Randi Flesland

Avinor har ansvar for en virksomhet som i utpre-

get grad kombinerer samfunnsmessige og forret-

ningsmessige hensyn. Jeg vil i denne artikkelen 

redegjøre kort for hvorledes disse hensynene 

søkes ivaretatt og hvilke utfordringer selskapet 

møter i dette arbeidet. 

Kort om Avinor
Luftfarten har gjennomgått store om-
stillinger de senere år og denne utvik-
lingen pågår fortsatt med stor kraft. 
Nye utfordringer krever nye svar og 
dette berører alle aktører. For Avinor 
(tidligere Luftfartsverket) har dette 
blant annet ført til at myndighetsfunk-
sjonene ble skilt ut fra organisasjonen 
1. januar 2000 gjennom etableringen 

av Luftfartstilsynet. Den øvrige virksomheten ble omdannet 
til aksjeselskap 01.01.2003 og omfatter ansvaret for drift 
av de 46 statlig eide lufthavnene og lufttrafikktjenesten i 
Norge. Selskapet hadde ved utgangen av 2004 
2 440 ansatte.

Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor A/S, dat-
terselskapet Oslo Lufthavn A/S og noen mindre dattersel-
skaper, primært innen eiendom.

Avinor hadde i 2004 noe over 5 milliarder i samlet omset-
ning og et resultat etter skatt på 463 mill kr. Ca. 2/3 av 
inntektene kommer fra salg av tjenester til flyselskapene og 
ca. 1/3 fra kommersiell aktivitet på lufthavnene. Staten tar 
for 2004 et utbytte på 151,5 mill kr.

Avinor driver det samlede flyplass- og flysikringssystemet 
innenfor en selvfinansierende ramme. Flysikringstjenestene 
selges til kostpris. Flyplassenes samlede finansieringsbehov 
dekkes inn gjennom kryssubsidiering fra de store flyplas-
sene som går med overskudd. Ved utgangen av 2004 gikk 
4 lufthavner med overskudd: Oslo Lufthavn, Gardermoen; 
Stavanger lufthavn, Sola, Bergen lufthavn, Flesland og 
Trondheim lufthavn, Værnes. Prisene på flyplasstjenestene 
holdes på et solidarisk nivå på landsbasis, både på tvers av 
flyplassnettet og ved at kommersielle inntekter bidrar til å 

Randi Flesland
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holde avgiftene for flyselskapene nede. Statens kjøp av tje-
nester på de regionale lufthavnene utgjorde 264 mill kr i 
2004 og er i 2005 budsjettert til 35 mill kr. 

I 2005 er det beregnet at de interne overføringene i selska-
pet vil være på ca. 740 mill kr. Tallet har økt meget sterkt 
de siste 5–10 årene og forventes å øke også i framtiden. 
Hovedårsaken til dette er nye internasjonale og nasjonale 
krav til infrastruktur og driftsopplegg. Særlig slår dette ut 
på regionalnettet.   

Avinors visjon er å være ledende innen sikkerhet og punkt-
lighet i europeisk luftfart. Sikkerhetsarbeidet er det viktigste 
i bedriften og denne forutsetningen er bærende for all akti-
vitet og alle prioriteringer – også de vurderinger som gjøres 
i denne artikkelen. 

Luftfarten er avgjørende for samfunnsutviklingen i 
Norge
Luftfartens største fortrinn er at den tilbyr rask transport 
over lange distanser. Dette er spesielt viktig i et land med 
en så spredt bosetting som Norge, og med en beliggenhet 
i ytterkanten av Europa. I mange tilfeller er fly det eneste  
reelle alternativet. De samfunnsøkonomiske ringvirkningene 
av luftfarten er således meget store; for arbeidsplasser, bo-
setting og næringsliv. Samfunnsnytten kan også illustreres 
gjennom at:

• Nordmenn reiser 50 pst mer enn gjennomsnittet i 
Europa.

• Ingen andre land har så mange flyplasser i forhold til 
befolkningsmengde

• Det er det viktigste kollektive transportmiddel for 
reiser over 300 km (70 pst av markedet)

• Betydningen for næringslivet og turisttrafikken er vital
• Utviklingen i distrikts-Norge er avhengig av luftfart 
• Bransjen er avgjørende for oljesektoren (430 000 

helikoptereiser i 2004)
• Fundamental betydning for helsetjenesten (bl.a.  

400 000 pasientreiser årlig med rutefly, samt en rekke 
oppdrag med helikopter og ambulansefly)

• Totalforsvaret og landets beredskap er basert på en 
profesjonell bransje

• Landsomfattende kultur og sportsaktiviteter baserer 
seg i stor grad på luftfart   

Avinor med samfunnsoppgaver og forretningsansvar 
Etableringen av Avinor som aksjeselskap fra 1. januar 2003 
endret ikke de samfunnsmessige oppgavene og forpliktel-
sene selskapet har. Avinor er m.a.o. fortsatt det sentrale 
politiske virkemidlet for å nå de samfunnsmessige målset-
tinger innen sektoren og eierens styring av selskapet har 
derfor et bredere perspektiv enn for andre statlige aksjesel-
skaper. Dette gjøres bl.a. ved å definere samfunnspålagte 
oppgaver.  

Foto: Avonor
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Hovedformålet med selskapsformen var å gi selskapet større 
frihet til å tilpasse seg markedets behov og til å effektivisere 
bedriftens ressursbruk. Som selskap har Avinor dessuten 
fått et sterkere økonomisk og juridisk ansvar for alle sider 
ved virksomheten. Eierens utbyttepolitikk baseres på en be-
grensing på inntil 40 pst av overskuddet. 

Avinor har m.a.o. både et samfunnsmessig og et forret-
ningsmessig ansvar som skal løses mest mulig effektivt – 
hver for seg og i sammenheng. I Avinors ”modell” søker en 
å koble ovennevnte hensyn slik at større forretningsmessig 
frihet skal øke ressursene som kan brukes til ”samfunnsjob-
ben”.  

Bedriftens erfaringer så langt er at selskapsformen bidrar til 
en forbedret totalinnsats i forhold til de ulike oppgavene. 
Det kan imidlertid ikke underslås at det kan være målkon-
flikter og at balanseringen mellom de ulike hensynene kan 
være en utfordring. Dette kan illustreres gjennom følgende 
problemstillinger:

• Skal økonomisk verdiskapning gå til avkastning til 
eieren, økt kryssubsidiering til de ulønnsomme flyplas-
sene eller til lavere priser på tjenestene til kundene? 

• Hvor stor frihet bør bedriften ha til å utvikle den for-
retningsmessige virksomheten – sett i forhold til evt. 
prinsipielle grenser for hva som bør være offentlig/pri-
vat næringsvirksomhet.

• Hvilke samfunnsmessige konsekvenser vil det gi  
dersom Avinor begrenses betydelig i sitt forretnings-
messige virkeområde?

• Det er en økende konkurranse i deler av Avinors 
virkeområde. Hvilke virkemidler bør selskapet ha for å 
møte denne utfordringen? 

• Er det mest optimalt at subsidiering ut fra distrikts- 
politiske årsaker løses gjennom en omfordeling internt 
i et selskap eller bør dette synliggjøres og avklares i de 
politiske prosessene?  Med andre ord, skal det skilles 
mellom butikk og politikk? 

• Skal Avinor få økt frihet innen prisfastsetting, så 
bedriften kan opptre mer forretningsmessig og øke 
fleksibiliteten slik at man kan tiltrekke flere flytilbud el-
ler skal bedriften være en passiv infrastrukturforvalter?

Det må igjen understrekes at hensynet til sikkerheten er ab-
solutt og berøres ikke av ovennevnte problemstillinger.

Omstilling og forretningsfokus gir positiv effekt
Avinors økonomiske resultater har variert mye de senere 
år, men er nå inne i en positiv utvikling. Omdanningen av 
Avinor til aksjeselskap har bidratt til dette. De økonomiske 
resultatene er betydelig forbedret de siste 2 årene og dette 
skyldes blant annet positiv trafikkutvikling og at omstillings-

muligheter og kommersielt vekstpotensiale er utnyttet. I til-
legg har det vært en prisutvikling på kjernetjenestene som 
ligger under konsumprisindeksen.

Det viktigste tiltaket for å redusere driftskostnadene har 
vært prosjektet ”Take-off -05”. Gjennom et målrettet ar-
beid på ulike områder bidrar dette prosjektet til å redusere 
kostnadene med ca. 17 pst i løpet av 2–3 år uten at tilbudet 
til kundene reduseres, og i en periode med markedsvekst.
Omkring to tredeler av effekten er allerede tatt ut. Omstil-
lingsbehovet hadde ”hopet seg opp” i løpet av lang tid, noe 
som gjør at omfanget av endringer selskapet nå går igjen-
nom oppleves som særdeles krevende. Det har vært betyde-
lig intern motstand og ulike tiltak er nå under utvikling for å 
stimulere motivasjon og arbeidsglede og sette fokus på de 
nye utfordringene bedriften vil møte i framtiden.  
   
Omstillingsbehovet er uavhengig av selve A/S-dannelsen. 
Effektiv tjenesteproduksjon er et ledelsesansvar både i of-
fentlig og privat sektor og både i offentlige forvaltningsen-
heter og statlig eide selskaper. Etableringen av selskapsfor-
men har på den annen side gjort det mulig å gjennomføre 
omstillingstiltak raskere og mer effektivt.

En videreutviklet rolle for Avinor i samfunnet
Det ligger i selve konstruksjonen Avinor at en både vil ha et 
samfunnsmessig og et forretningsmessig ansvar. Dette er 
både krevende og svært motiverende.

Utformingen av de samfunnsmessige og forretningsmes-
sige hensynene til Avinor vil være i en kontinuerlig prosess. 
Noen av hovedmålsettingene i videreutviklingen av selska-
pet vil være å:

• Oppfylle alle samfunnsoppgaver effektivt
• Redusere prisene på tjenestene til kundene
• Foreslå tilpasninger i rammebetingelsene som gir 

større forretningsmessig frihet til å løse samfunnsopp-
gavene

• Skaffe et økonomisk grunnlag for en betydelig krys-
subsidiering

• Sikre forståelse for at omfanget av de interne over- 
føringene må balanseres mot andre samfunnshensyn

• Gjøre bedriften mer konkurransedyktig i.f.t. den utvik-
ling som skjer i bransjen

• Videreutvikle produktene/tjenestene i den hensikt å 
øke kundetilfredsheten

Etter hvert som en vinner mer erfaring med selskapsformen 
vil en få større innsikt og klarhet i sammenhengen mellom 
oppgavene, vektingen av de ulike hensynene og den nød-
vendige stabiliteten i rammene for den samlede virksom-
heten.
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Foto: Yara International
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SELSKAPSOMTALE
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Denne delen inneholder selskaper hvor målet 

med eierskapet hovedsakelig er bedriftsøkono-

misk verdimaksimering. Med det menes å mak-

simere verdien av statens aksjer, og bidra til en 

god industriell utvikling i selskapene. Staten har 

for disse selskapene forventninger til resultat og 

avkastning ut fra risikoprofilen til det enkelte 

selskap. Selskapene kjennetegnes ved at de ope-

rerer i konkurranse med andre kommersielle  

aktører.

Følgende selskap er med i rapporteringen:

Børsnoterte

DnB NOR ASA 44

Kongsberg Gruppen ASA 51

Norsk Hydro ASA 54

SAS AB 55

Statoil ASA 57

Telenor ASA 60

Yara International ASA 63

Unoterte 

Argentum Fondsinvesteringer AS 41

BaneTele AS 42

Cermaq ASA 43

Eksportfinans ASA  45

Electronic Chart Centre AS 46

Entra Eiendom AS 47

Flytoget AS 48

Grødegaard AS 49 

Kommunalbanken AS 50 

Mesta AS 52

Nammo AS 53

Statkraft SF 56 

Statskonsult AS 58

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S 59

Venturefondet AS 61

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 62

KOMMERSIELLE SELSKAP
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Argentum Fondsinvesteringer AS er et statlig 

eiet forvaltningsselskap stiftet 1. oktober 2001 

med en egenkapital på 2 450 mill kr Selskapet 

investerer sammen med private investorer innen 

sektoren for aktiv eierkapital og venturekapital. 

Investeringene er begrenset til minoritetsande-

ler i investeringsfond og investeringsselskaper. 

Selskapet investerer ikke i enkeltprosjekter. Sel-

skapet skal drives på forretningsmessige vilkår 

og skal opptre som en kommersiell investor.

Argentum skal bidra til å styrke konkurranse-

evnen og verdiskapningen i norsk næringsliv 

gjennom å bedre tilgangen til risikovillig ka-

pital for det nyskapende og forskningsbaserte 

næringslivet. Selskapet skal også arbeide for å 

styrke det kompetente, langsiktige eierskapet i 

næringslivet og bygge nettverk mellom eiere, 

forvaltere og FoU-miljøer.

Argentum har hovedkontor i Bergen samt et 

avdelingskontor i Oslo og har 8 fast ansatte.

Viktige hendelser

Argentum har i løpet av 2004 bidratt til å 

etablere 4 nye investeringsfond innen aktiv 

eierkapital, såkalte venture- og private equity 

fond. Disse er Viking Venture II AS (Argentums 

eierandel 14 pst – Teknologi-fond), Norsk Vekst 

IV LTD (Argentums eierandel 20 pst – Generelt 

PE-fond), Convexa Capital IV AS (Argentums 

eierandel er 23 pst – IKT-fond), og NeoMed IV 

Lim. Partnership (Argentums eierandel er 26 

pst  – Life Science-fond). 

Ved utgangen av 2004 hadde selskapet enga-

sjementer i 9 norske og nordiske investerings-

fond og hadde forpliktet seg til investeringer 

på vel 1,54 mrd kr.

Økonomisk utvikling

Argentum oppnådde i 2004 et årsresultat på 

ca. 20 mill kr, mot 84 mill kr i 2003 og 110 mill 

kr i 2002. Selskapets inntekter består i sin hel-

het av renter fra kortsiktige finansplasseringer. 

Disse inntektene har vist en fallende utvikling i 

takt med lavere innenlands rentenivå og redu-

sert plasseringsvolum etter hvert som selskapet 

har gjennomført investeringer i venturefond. 

Argentums lønnsomhetsutvikling framover er 

avhengig av verdiutviklingen for fondene de 

har plassert sine midler i. Staten vil motta 25 

mill kr i utbytte for regnskapsåret 2004.

Ved utgangen av 2004 var ca. 2,0 mrd kr plas-

sert kortsiktig i obligasjoner og sertifikater og 

nærmere 0,5 mrd kr var investert i andeler i 

venturefond. Selskapet har ikke rentebærende 

gjeld og egenkapitalandelen utgjør 98 pst. 

Argentum har pr. 31. mars 2005 kommitert 

seg for fondsinvesteringer på 1,7 mrd kr og  

Argentum regner med å ha kommitert nærmere 

2,5 milliarder innen utgangen av året.

Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 3964 Dreggen, 5835 Bergen 
Telefon: +47 55 54 70 00 
Internett: www.argentum.no

Administrerende direktør
Jørgen Kjærnes

Styreleder
Widar Salbuvik

Styremedlemmer
Knut Borch, Ada Kjeseth, Marie Jore Ritterberg og 
Bjørnar Skjevik

Revisor
Ernst & Young AS

Statlig eierandel
100 % (Nærings- og handelsdepartementet)

ARGENTUM  
FONDSINVESTERINGER AS

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 20 20
Driftsresultat -20 -20
Netto finansposter 48 138
Resultat før skatt og minoriteter 28 118
Skattekostnad -8 -33
Minoritet 0 0
Resultat etter skatt og minoritet 20 84

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 0 0
Varige driftsmidler 3 3
Finansielle anleggsmidler 5 3
Sum anleggsmidler 7 6
Omløpsmidler 2 520 2 677
Sum eiendeler 2 527 2 683

Innskutt egenkapital 2 450 2 450
Opptjent/ annen egenkapital 32 36
Minoritet 0 0
Egenkapital 2 482 2 486
Avsetning til forpliktelser 8 7
Langsiktig gjeld 0 0
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 0
Kortsiktig rentefri gjeld 38 189
Sum gjeld og forpliktelser 46 197
Sum egenkapital og gjeld 2 527 2 683

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 13 80
Investeringsaktiviteter 101 -31
Finansieringsaktiviteter -135 -50
Endring betalingsmidler -21 -2

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 2 482 2 486
EBITDA 31 121
EBIT 30 120
Driftsmargin -1 % -1 %
Egenkapitalandel 98 % 93 %
Egenkapitalrentabilitet 1 % 3 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siden oppstart 2 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 1 % 5 %

Utbytte 2004 2003
Avsatt utbytte 25 135
Utbytteandel 123 % 160 %
Snitt utbytteandel siste 5 år 71 %
Utbytte til staten 25 135

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 8 9
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret, totalt 40 % 40 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 40 %
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Kontaktinformasjon
Adresse: Jernbanetorget 1, Postboks 420 Sentrum 
0103 Oslo
Telefon: + 47 21 00 00 00
Internett: www.banetele.no

Administrerende direktør
Matthias Peter

Styreleder
Bjørn Kristiansen

Styremedlemmer
Kjell Knudsen, Sigrun Sagedahl, Ida Helliesen, Geir 
Drangsland , Monica Skiftesvik * og Asbjørn Stuestøl *

* Ansattes representanter

Revisor
Kjelstrup & Wiggen AS

Statlig eierandel
100 % (Nærings- og handelsdepartementet) 

BaneTele er Norges eneste landsdekkende 

innholdsnøytrale tilbyder av høykapasitets tje-

nester på nett. Selskapet disponerer et lands-

dekkende fiberoptisk høykapasitetsnett som 

er fundamentet for BaneTeles virksomhet. 

Høykapasitetsnettet består av en moderne og 

redundant fiberinfrastruktur langs jernbanelin-

jene, samt strømfremføringsnettet. BaneTeles 

transportnett på 12 500 km binder sammen 

byer og tettsteder over hele landet. Telenettet 

forgrener seg videre i større bynett basert på en 

kombinasjon av fiberoptiske kabler og trådløs 

teknologi. BaneTele leverer fiber, bølgelengder, 

båndbredde/kapasitet (2 Mb/s til flere Gigabit/

s) basert på SDH- og DWDM-teknologi, samt 

internett og datakommunikasjon til bedrifts-

markedet. I tillegg leveres IP-tjenester tilpasset 

ulike avanserte segmenter og brukerkrav fra 

telekommunikasjonsindustrien, ISPer, ASPer, 

teknologiske høyskolemiljøer osv. BaneTele le-

verer også telefoni og datakommunikasjon til 

mer enn 7 000 brukere i det jernbanerelaterte 

markedet. Etter noen krevende år, inkludert en 

snuoperasjon, har selskapet vekstambisjoner 

og selskapets målsetning er å videreutvikle seg 

til å bli en viktig konkurrent innen markedet for 

telekommunikasjon.

Viktige hendelser

BaneTele og Jernbaneverket ble i mars 2004 

enige om å benytte advokatmegling for å 

komme til enighet om avtaleverket mellom 

partene særlig knyttet til leie av infrastruktur. 

Dette ledet til at en forliksavtale ble under- 

tegnet i februar 2005. 

Høsten 2004 ble en del tvister knyttet til Bane-

Teles overtagelse av Enitel-boet i 2001 avgjort 

ved voldsgiftsdom. Avgjørelsene er belastet  

BaneTeles regnskap for 2004 med 34 mill kr. 

Nærings- og handelsdepartementet fremmet 

17. desember i St.prp. nr. 35 (2004–2005) 

forslag om å tilføre BaneTele 120 mill kr i ny 

egenkapital. Forslaget ble vedtatt av Stortinget 

1. mars 2005. 

Økonomisk utvikling

BaneTeles drift har utviklet seg positivt. Omset-

ningen er økt fra 547 mill i 2003 til 583 mill kr 

i 2004. Kontantstrøm fra operasjonelle aktivi-

teter er på 93 mill kr for 2004, mot 57 i 2003. 

Driftsresultatet endte med underskudd på 4 

mill kr. Dette inkluderer en engangsbelastning 

på 34 mill kr som følge av tapte tvister. Selska-

pets finanskostnader er høye, både som følge 

av høy gjeldsgrad og høyt rentenivå på en del 

av gjelden. Årsresultatet viser et underskudd 

på 45 mill kr. Egenkapitalen var på 35 mill ved 

utgangen av året, 4 pst av totalkapitalen. Dette 

forholdet er bedret ved kapitaltilskudd på 120 

mill i mars 2005.

BANETELE AS

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 583 547
Driftskostnader 588 525
Driftsresultat -4 22
Netto finansposter -40 -48
Resultat før skatt og minoriteter -45 -26
Skattekostnad 0 0
Minoritet 0 0
Resultat etter skatt og minoritet -45 -26

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 12 15
Varige driftsmidler 679 661
Finansielle anleggsmidler 5 6
Sum anleggsmidler 696 682
Omløpsmidler 152 139
Sum eiendeler 848 821

Innskutt egenkapital 112 112
Opptjent/annen egenkapital -77 -33
Minoritet 0 0
Egenkapital 35 79
Avsetning til forpliktelser 3 2
Langsiktig gjeld 572 536
Kortsiktig rentebærende gjeld 14 0
Kortsiktig rentefri gjeld 224 203
Sum gjeld og forpliktelser 813 741
Sum egenkapital og gjeld 848 821

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 93 57
Investeringsaktiviteter -109 -63
Finansieringsaktiviteter 52 -10
Endring betalingsmidler 37 -16

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 620 616
EBITDA 92 107
EBIT -2 26
Egenkapitalandel 4 % 10 %
Egenkapitalrentabilitet -129 % -33 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siden oppstart 
i 2001 -74 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 0 % 4 %

Utbytte 2004 2003
Avsatt utbytte 0 0
Utbytteandel 0 % 0 %
Snitt utbytteandel siste 5 år 0 %
Utbytte til staten 0 0

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 148 145
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret, totalt 43 % 43 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 40 %
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Cermaq er gjennom Mainstream-selskapene 

blant verdens største produsenter av rød 

oppdrettsfisk. Gjennom EWOS-selskapene er 

Cermaq en av verdens største produsenter av 

fiskefôr til rød oppdrettsfisk. Cermaq har som 

visjon å være et internasjonalt ledende selskap 

innen havbruk med hovedvekt på bærekraftig 

produksjon av fôr til og oppdrett av rød fisk. 

Viktige hendelser

Cermaq har gjennom 2004 blitt et ytterligere 

fokusert selskap innen havbruksnæringen. 

Selskapet ervervet Salmones Andes sommeren 

2004. Salmones Andes er ett oppdrettsselskap 

i Chile med 17 sjøanlegg, en ferskvannskon-

sesjon (smoltproduksjon) og ett prosesserings-

anlegg (slakteri) i nærhetene av sjøanleggene. 

Cermaq solgte møllekraftverkene i Vaksdal og i 

Buvika til Norsk Grønnkraft i 2004. 

Sommeren 2004 ble prosessen med å bør-

sintrodusere Cermaq på Oslo Børs utsatt som 

følge av statens rolle i forbindelse med dialo-

gen med EU om rammene for norsk eksport 

av oppdrettsprodukter til EU. I februar 2005 

kjøpte Fjord Seafood ASA 12,9 pst av aksjene 

i Cermaq ASA. 

Økonomisk utvikling

Cermaq-konsernet fikk et nettoresultat på 185 

mill kr for 2004. Nettogjelden er redusert med 

18 pst til 1,038 mrd kr. Den økonomiske og 

strategiske utviklingen av selskapet har i 2004 

vært tilfredsstillende. Resultatframgangen fra 

2003 skyldes en bedring i det generelle mar-

kedsbildet for aquakulturnæringen. Cermaq 

har også effektivisert den samlede driften 

gjennom 2004. Tapene i Skottland og Canada 

er redusert sammenlignet med tidligere år.  

Reduksjonen i omsetningen i konsernet  

sammenlignet med tidligere år skyldes i første 

rekke salgene av selskaper innen forretnings-

området AGRI. Selskapet vil betale utbytte på 

kr 1,20 pr. aksje. Sist Cermaq betalte utbytte 

var i 1999. Staten vil motta 83,3 mill kr i  

utbytte. 

Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 144 sentrum, 0102 Oslo
Telefon: +47 22 31 75 80
Internett: www.cermaq.com

Administrerende direktør
Geir Isaksen 

Styreleder
Sigbjørn Johnsen

Styremedlemmer
Bjørg Ven, Kjell Frøyslid, Wenche Kjølås, Stein H. 
Annexstad, Jan Helge Førde *, Jim-Egil Hansen * og 
Karl Tore Mæland *

* Ansattes representanter

Revisor
Ernst & Young AS

Statlig eierandel
79,38 % (Nærings- og handelsdepartementet)

CERMAQ ASA

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 4 997 6 041
Driftskostnader 4 731 6 018
Driftsresultat 266 23
Netto finansposter -81 -38
Resultat før skatt og minoriteter 186 -14
Skattekostnad -1 14
Minoritet 0 6
Resultat etter skatt og minoritet 185 -6

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 1 522 1 537
Varige driftsmidler 1 239 1 295
Finansielle anleggsmidler 327 263
Sum anleggsmidler 3 088 3 095
Omløpsmidler 1 892 1 949
Sum eiendeler 4 980 5 044

Innskutt egenkapital 2 434 2 394
Opptjent/ annen egenkapital 78 43
Minoritet 0 0
Egenkapital 2 472 2 437
Avsetning til forpliktelser 22 18
Langsiktig gjeld 1 370 1 525
Kortsiktig rentebærende gjeld 124 144
Kortsiktig rentefri gjeld 992 920
Sum gjeld og forpliktelser 2 508 2 607
Sum egenkapital og gjeld 4 980 5 044

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 426 765
Investeringsaktiviteter -354 -7
Finansieringsaktiviteter -5 -602
Valutaeffekt -16 -94
Endring betalingsmidler 52 63

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 3 966 4 106
EBITDA 586 604
EBIT 314 93
Egenkapitalandel 50 % 48 %
Egenkapitalrentabilitet 7 % 0 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 3 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 8 % 2 %

Utbytte 2004 2003
Avsatt utbytte 104 0
Utbytteandel 56 % 0 %
Snitt utbytteandel siste 5 år 11 %
Utbytte til staten 83 0

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 2 961 2 252
Statens eierandel årsslutt 79 % 79 %
Andel kvinner i styret, totalt 25 % 25 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 40 %
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Kontaktinformasjon
Adresse: Stranden 21, N-0021 Oslo
Telefon: +47 22 48 10 50
Internett: www.dnbnor.com

Konsernsjef
Svein Aaser

Styreleder
Olav Hytta

Styremedlemmer
Jannik Lindbæk, Bjørn Sund, Helge Leiro Baastad, Per 
Terje Vold, Berit Kjøll, Bent Pedersen, Anne Carine 
Tanum, Sverre Finstad *, Per Hoffmann *, Jørn O. 
Kvilhaug * og Ingjerd Skjeldrum *

* Ansattes representanter

Revisor
PricewaterhouseCoopers DA

Statlig eierandel
34 % (Nærings- og handelsdepartementet)

DnB NOR er Norges største finanskonsern og 

er resultatet av fusjonen mellom DnB Holding 

og Gjensidige NOR på slutten av 2003. Kon-

sernet har over 2 mill personkunder, rundt 150 

000 bedriftskunder og over 900 000 livsforsi-

kringskunder. 

Konsernet består av forretningsområdene 

Bedriftsmarked, Personmarked, DnB NOR 

Markets, Kapitalforvaltning og Liv og pensjon 

(Vital). Konsernet har uttalt mål om en egen-

kapitalavkastning eksklusiv goodwillavskrivnin-

ger på minst 15 pst, en kjernekapitaldekning 

på 7 pst og et utdelingsforhold på rundt 50 

pst.

Viktige hendelser

Nærings- og handelsdepartementet overtok 

30. mars 2004 eierforvaltingen av statens ak-

sjer i DnB NOR fra Statens Bankinvesterings-

fond, som nå er avviklet. I løpet av november 

og desember ervervet staten 6,1 mill aksjer for 

350 mill kr. Statens eierandel i DnB NOR var 

dermed ved utgangen av 2004 på 34 pst, i 

henhold til Stortingets forutsetninger.

Året 2004 har i stor grad vært preget av  

fusjonsprosessen, som går i henhold til planen.

Økonomisk utvikling

Norsk økonomi har utviklet seg godt i 2004, 

noe som har påvirket DnB NOR positivt.  

Resultatet er opp fra 5,4 mrd kr til 7,4 mrd kr 

etter skatt. Framgangen skyldes hovedsakelig 

betydelig fall i netto tap på utlån, økte inntek-

ter fra livsforsikringsvirksomheten og gevinst 

ved salg av eiendeler. Utlånsvolumene har økt 

2 pst og har kompensert for lavere marginer. 

Utlånsvolumene har økt mest for boliglån i pri-

vatmarkedet. Ved utgangen av 2004 utgjorde 

lån til personmarkedet 57,7 pst av DnB NORs 

totale utlån.

I 2004 har DnB NOR hatt en egenkapitalrenta-

bilitet på 16 pst. DnB NOR betalte ut 2,55 kr 

pr. aksje i utbytte og staten mottar 1,15 mrd 

kr fra DnB NOR for regnskapsåret 2004. DnB 

NORs aksjekurs økte med 34,6 pst. Sammen 

med utbetalt utbytte i 2004 gir dette en  

avkastning på 39,5 pst. Til sammenligning har 

hovedindeksen på Oslo Børs økt med 38 pst. 

DNB NOR ASA

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Renteinntekter 28 578 38 430
Rentekostnader 15 365 24 641
Netto rente- og kredittprov.
innt. 13 213 13 789
Andre driftsinntekter 10 173 8 302
Driftskostnader 13 588 13 411
Netto tap 61 1 667
Driftsresultat 9 737 7 013
Skattekostnad 2 350 1 636
Resultat etter skatt 7 387 5 377

Balanse 2004 2003
Kontanter og fordringer på 
kredittinst. 8 780 8 570
Netto Utlån 569 364 557 503
Verdipapirer 68 405 63 985
Andre eiendeler 68 132 75 620
Sum eiendeler 714 681 705 678

Gjeld til kredittinstitusjoner 48 940 78 497
Innskudd fra kunder 355 316 335 576
Øvrig gjeld og forpliktelser 239 786 225 780
Ansvarlig låne.kapital 24 040 23 709
Sum gjeld 668 082 663 562
Innskutt egenkapital 25 012 24 443
Opptjent egenkapital 21 586 17 672
Sum egenkapital 46 598 42 115
Sum egenkapital og gjeld 714 680 705 677

Kontantstrøm 2004 2003
Opersjonelle aktiviteter -13 295 -18 350
Investeringsaktiviteter 3 733 -3 828
Finansieringsaktiviteter 9 772 7 758
Endring betalingsmidler 210 -14 420

Regnskaps nøkkeltall 2004 2003
Kjernekapitaldekning  7,6 %  6,8 % 
Kapitaldekning  10,7 %  9,8 % 
Kostnadsgrad 58 % 61 %
Tapsavs. i pst av brutto utlån 1,2 % 1,4 %
Tapsprosent utlån 0,03 % 0,33 %
Egenkapitalrentabilitet 16 % 13 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 14 %

Verdier og utbytte 2004 2003
Markedsverdi ved årsslutt 79 297 58 121
Pris/bok 1,7 1,4
Sluttkurs 59,75 44,40
Avsatt utbytte 3 384 2 919
Utbytteandel 46 % 54 %
Snitt utbytteandel siste 5 år 56 %
Utbytte til staten 1 151 979
Avkastning inkl. utbytte siste år 40 % 43 %
Gj.snitt. avkastning siste 5 år 17 %
Statens aksjekjøp i perioden  1 861  1 832 

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 9 963 11 073
Statens eierandel årsslutt 34 % 31 %
Andel kvinner i styret, totalt 25 % 25 %
Andel aksjonærvalgte kvinner 
i styret 25 % 25 %
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Eksportfinans ble etablert i 1962 på initiativ fra 

Finansdepartementet og Bankforeningen. De 

norske forretningsbankene etablerte Eksport-

finans som sitt spesialinstitutt for langsiktig 

eksportfinansiering. I 1999 fikk Eksportfinans 

konsesjon fra norske myndigheter til å kjøpe 

selskapet Kommunekreditt Norge AS, som nå 

inngår som en del av konsernet Eksportfinans 

ASA. Eksportfinans ASA har som formål å drive 

finansieringsvirksomhet for eksportnæringene, 

og gjennom datterselskapet Kommunekreditt 

Norge AS til kommuner og fylkeskommuner. 

Eksportfinans forvalter også eksportkreditt-

ordninger på oppdrag fra staten. Selskapet 

benytter sin gode kredittverdighet til å hente 

gunstige innlån i de internasjonale kapitalmar-

kedene, og tilbyr dette videre til norsk eksport-

næring og deres kunder, samt til kommuner, 

fylkeskommuner og annen kommunal virk-

somhet, i form av konkurransedyktig finansier-

ing til markedsvilkår.

Avtalene med Nærings- og handelsdeparte-

mentet ble fornyet i 1999. Eksportfinans er 

eiet av 27 forretnings- og sparebanker, samt 

staten. 

Økonomisk utvikling

Eksportfinans oppnådde i 2004 et årsresultat 

på konsernbasis på 219 mill kr, mot 251 mill 

kr året før. Resultatet kan sies å være tilfreds-

stillende tatt i betraktning nedgangen i rente-

nivået for norske kroner i 2004. Konsernet ut-

betalte 25 mrd kr i nye lån i 2004 mot 18 mrd 

kr i 2003. De nye lånene fordelte seg med 12 

mrd kr på finansiering av norsk eksportindustri 

og 13 mrd kr på kommuner og fylkeskommu-

ner. Ved utgangen av 2004 hadde konsernet 

samlede utlån på 68 mrd kr. Staten mottar 30 

mill kr i utbytte til for regnskapsåret 2004 fra 

Eksportfinans.

Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 1601 Vika, 0119 Oslo     
Telefon: +47 22 01 22 01
Internett: www.eksportfinans.no

Administrerende direktør 
Tor F. Johansen

Styreleder
Erik Borgen

Styremedlemmer
Baard Syrrist, Live Haukvik Aker, Leif Johan Langen, 
Bodil P. Hollingsæter, Cato A. Holmsen, 
Gunvor Ulstein, Tor F. Johansen (Adm. dir.) og Tor 
Østbø *

* Ansattes representanter

Revisor
PricewaterhouseCoopers DA

Statlig eierandel
15 % (Nærings- og handelsdepartementet)

EKSPORTFINANS ASA

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Renteinntekter 2 525 2 265
Rentekostnader 2 123 1 824
Netto rente- og kredittprov.innt. 402 442
Andre driftsinntekter 47 46
Driftskostnader 146 146
Netto tap 0 0
Driftsresultat 303 352
Skattekostnad 84 101
Resultat etter skatt 219 251

Balanse 2004 2003
Kontanter og fordringer på  
kredittinst. 2 444 2 559
Netto Utlån 67 253 58 223
Verdipapirer 36 336 40 350
Andre eiendeler 3 322 2 206
Sum eiendeler 109 355 103 339

Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Innskudd fra kunder 0 0
Øvrig gjeld og forpliktelser 105 325 99 266
Ansvarlig låne.kapital 1 465 1 531
Sum gjeld 106 790 100 796
Innskutt egenkapital 1 756 1 756
Opptjent egenkapital 809 786
Sum egenkapital 2 565 2 542
Sum egenkapital og gjeld 109 355 103 339

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 897 737
Investeringsaktiviteter -10 625 -12 792
Finansieringsaktiviteter 9 971 12 084
Valutaeffekt 8 -5
Endring betalingsmidler 235 34

Regnskaps nøkkeltall 2004 2003
Kjernekapitaldekning  12,7 %  13,4 % 
Kapitaldekning  17,1 %  18,4 % 
Kostnadsgrad 33 % 29 %
Tapsavs. i pst av brutto utlån 0,0 % 0,0 %
Tapsprosent utlån 0,00 % 0,00 %
Egenkapitalrentabilitet 9 % 10 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 10 %

Utbytte 2004 2003
Avsatt utbytte 197 201
Utbytteandel 90 % 80 %
Snitt utbytteandel siste 5 år 62 %
Utbytte til staten 30 30

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 106 100
Statens eierandel årsslutt 15 % 15 %
Andel kvinner i styret, totalt 38 % 25 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 37 % 29 %
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Kontaktinformasjon
Adresse: Lervigsveien 32, Postboks 60
4001 Stavanger 
Telefon: +47 51 93 95 00 
Internett: www.ecc.as

Daglig leder
Asbjørn Kyrkjeeide

Styreleder 
Siri Norset Christiansen 

Styremedlemmer
Peter Jacob Tronslin og Ingvild Sæther

Revisor
KPMG AS 

Statlig eierandel
100 % (Nærings- og handelsdepartementet)

Electronic Chart Centres (ECC) oppgave er å 

bygge opp og drive autorisert elektronisk sjø-

karttjeneste for internasjonal maritim industri. 

ECC ble etablert som aksjeselskap i 1999 for 

å inngå som norsk operatør i et felles regio-

nalt senter i Europa med ansvar for blant annet 

forvaltning, kvalitetssikring og tilgjengeliggjø-

ring av autoriserte elektroniske navigasjons-

kart. Virksomheten drives i samarbeid med 

Statens Kartverk Sjø (SKSK), og omfatter pr. i 

dag forvaltning av autoriserte sjøkartdata for 

navigasjon fra 10 europeiske sjøkartverk gjen-

nom PRIMAR Stavanger samarbeidet. I tillegg 

leveres tilsvarende data fra Singapore i hen-

hold til egen avtale og videresalg av tilgang til  

ytterligere 7 europeiske land. Det mellomstatli-

ge samarbeidet er organisert og ledet av SKSK, 

mens ECC har ansvar for daglig drift av lande-

nes felles elektroniske sjøkarttjeneste. ECC har 

13 ansatte og selskapet er heleid av staten.

Viktige hendelser

2004 har vært preget av videre framskritt med 

hensyn til økonomisk utvikling og økt salg av 

autoriserte elektroniske sjøkart. Omsetningen 

av autoriserte elektroniske sjøkart økte med 

159 pst i 2004 sammenlignet med 2003. I 

2004 inngikk Statens Kartverk Sjø avtale med 

det britiske sjøkartverket om videresalg av elek-

troniske sjøkart med bruk av ECC database og 

teknologi. Det innebærer at ECC nå har elek-

troniske sjøkart for 18 land, hovedsakelig i Eu-

ropa. Hele Sør-Norge er nå dekket med hensyn 

til autoriserte elektroniske sjøkart og SKSK for-

venter at hele norskekysten skal være dekket 

i 2007. 

Økonomisk utvikling

ECC hadde i 2004 sitt beste år hittil, med et 

årsresultat på 1,5 mill kr, som tilsvarer en egen-

kapitalrentabilitet på 13 pst. Resultatet ble i år 

positivt påvirket av en positiv skattekostnad på 

0,45 mill kr på grunn av balanseføring av utsatt 

skattefordel. Selskapet betaler for første gang 

utbytte, med 0,2 mill kr. Selskapet har ingen 

rentebærende gjeld ved årsslutt og 11,8 mill 

kr plassert som bankinnskudd. Selskapets øko-

nomiske situasjon må sees i sammenheng med 

Statens kartverk sjø (SKSK). De betaler ECC 

rundt 10 mill kr i året for den tjenesten ECC 

leverer. Utbredelsen av tilgjengelige autoriserte 

elektroniske sjøkart er avgjørende for markeds-

utviklingen.

ELECTRONIC CHART CENTRE AS

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 10,4 11,2
Driftskostnader 9,5 10,7
Driftsresultat 0,8 0,5
Netto finansposter 0,2 0,3
Resultat før skatt og minoriteter 1,0 0,8
Skattekostnad 0,5 -0,2
Minoritet 0,0 0,0
Resultat etter skatt og minoritet 1,5 0,6

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 0,6 0,2
Varige driftsmidler 0,6 0,6
Finansielle anleggsmidler 0,0 0,0
Sum anleggsmidler 1,2 0,8
Omløpsmidler 12,1 11,1
Sum eiendeler 13,4 11,9

Innskutt egenkapital 10,6 10,6
Opptjent/ annen egenkapital 0,7 -0,6
Minoritet 0,0 0,0
Egenkapital 11,3 10,1
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Langsiktig gjeld 0,0 0,0
Kortsiktig rentebærende gjeld 0,0 0,0
Kortsiktig rentefri gjeld 2,0 1,9
Sum gjeld og forpliktelser 2,0 1,9
Sum egenkapital og gjeld 13,4 11,9

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 11,3 10,0
EBITDA 1,4 2,1
EBIT 1,0 0,9
Egenkapitalandel 84 % 84 %
Egenkapitalrentabilitet 13 % 6 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år -62 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 9 % 8 %

Utbytte 2004 2003
Avsatt utbytte 0,2 0,0
Utbytteandel 13 % 0 %
Snitt utbytteandel siste 5 år 3 %
Utbytte til staten 0,2 0,0

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 13 13
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret, totalt 66 % 50 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 66 % 50 %
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Selskapet ble etablert i 2000. Eiendommer 

som var en del av et velfungerende marked ble 

overført fra Statsbygg til Entra Eiendom AS. 

Entra driver utleie, drift, forvaltning, utvikling, 

kjøp og salg av fast eiendom. Hovedformålet 

er å dekke statens behov for lokaler i leiemar-

kedet. Selskapet hadde ved utgangen av 2004 

totalt 133 ansatte.

Entra Eiendom har siden etableringen i 2000 

vært gjennom en betydelig vekst og utvikling, 

og blitt en sentral aktør i det norske eiendoms-

markedet. 

Viktige hendelser 

Selskapet har gjort betydelige investeringer i 

Nasjonalbiblioteklet i Oslo, med rehabilitering 

og nybygging. Det underjordiske magasinet 

ble ferdigstilt i 2004 og et nytt kontorbygg 

på baksiden av det opprinnelige bygget, samt  

rehabilitering av nasjonalbiblioteket står ferdig 

til 7. juni 2005. Kongensgate 87 i Trondheim er 

i perioden fullrehabilitert og i november 2004 

flyttet Skatteetaten i Sør-Trøndelag inn i byg-

get. Etaten er dermed samlokalisert i ett bygg. 

I skarp konkurranse med private aktører vant 

Entra oppdraget med å etablere et nytt bygg 

for samordning av skatteetatens arealbehov i 

Asker og Bærum.

ESA åpnet i 16. juni 2004 undersøkelsesprose-

dyre knyttet til at Entra Eiendom AS fikk fritak 

for dokumentavgift og tinglysingsgebyr i for-

bindelse med omdanning av forvaltningsenhe-

ten til aksjeselskap. Saken vil ventelig komme 

til avgjørelse mot slutten av 2005.

Økonomisk utvikling

Konsernets resultat før skatt i 2004 beløp seg 

til 187 mill kr, mot 26 mill kr for 2003. Resul-

tatforbedringen skyldes i all hovedsak økte  

leieinntekter og lavere rehabiliteringskostnader 

som følge av ferdigstillelse av flere utviklings-

prosjekter. I tillegg har selskapet hatt høy-

ere gevinster fra salg av eiendom. Verdijustert 

egenkapital var ved utgangen av 2004 5.907 

mill kr mot 4.714 mill kr i 2003. Det har ført til 

at egenkapitalens andel av verdijustert balanse 

økte fra 41 pst til 44 pst. Entra Eiendom utbe-

taler 120 mill kr i utbytte til staten for regn-

skapsåret 2004. 

Kontaktinformasjon
Adresse: Biskop Gunnerus’ gt. 14 A, Postboks 3
0051 Oslo
Telefon: +47 21 60 51 00
Internett: www.entraeiendom.no

Administrerende direktør
Erik Løfsnes 

Styreleder
Grace M. Reksten Skaugen

Styremedlemmer
Finn Berg Jacobsen, Gerd Kjellaug Berge, Trond R. 
Reinertsen, Knut Grøholt, Bjørnar Sletten * og Kåre 
Greaker *

* Ansattes representanter

Revisor
PricewaterhouseCoopers DA

Statlig eierandel
100 % (Nærings- og handelsdepartementet)

ENTRA EIENDOM AS

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 1 072 856
Driftskostnader 533 536
Driftsresultat 539 320
Netto finansposter -352 -294
Resultat før skatt og minoriteter 187 26
Skattekostnad -53 -8
Minoritet 0 0
Resultat etter skatt og minoritet 134 18

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 0 0
Varige driftsmidler 8 296 7 614
Finansielle anleggsmidler 306 22
Sum anleggsmidler 8 603 7 636
Omløpsmidler 166 492
Sum eiendeler 8 768 8 127

Innskutt egenkapital 1 414 1 414
Opptjent/ annen egenkapital -126 -140
Minoritet 0 0
Egenkapital 1 288 1 274
Avsetning til forpliktelser 164 7
Langsiktig gjeld 6 855 4 532
Kortsiktig rentebærende gjeld 16 2 024
Kortsiktig rentefri gjeld 445 290
Sum gjeld og forpliktelser 7 480 6 853
Sum egenkapital og gjeld 8 768 8 127

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 567 163
Investeringsaktiviteter -969 -1 711
Finansieringsaktiviteter 250 1 555
Endring betalingsmidler -152 8

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 8 159 7 830
EBITDA 684 459
EBIT 544 329
Egenkapitalandel 15 % 16 %
Egenkapitalrentabilitet 10 % 1 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 5 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 7 % 4 %

Verdier og utbytte 2004 2003
Markedsverdi ved årsslutt 5 907 4 714
Pris/bok 4,6 3,7
Avsatt utbytte 120 250
Utbytteandel 90 % 1359 %
Snitt utbytteandel siste 5 år 312 %
Statens andel av utbytte 120 250
Avkastning inkl. utbytte siste år 31 % 2 %
Gj.snitt. avkastning siste 3 år 17 %

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 133 135
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret, totalt 29 % 38 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 60 %
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Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 19, Sentrum, 0101 Oslo 
Telefon: +47 23 15 90 00
Internett: www.flytoget.no

Administrerende direktør
Thomas Havnegjerde

Styreleder
Endre Skjørestad

Styremedlemmer
Toril Bariusdotter Ressem, Ingvild Myhre (erstattet av 
Trygve Gjertsen i 2005), Mari Skjærstad, Nic Nilsen
Mark Johnston *, Steinar Vold * og Reidar Dammyr *

* Ansattes representanter

Revisor
KPMG AS 

Statlig eierandel
100 % (Nærings- og handelsdepartementet)

Flytoget AS ble stiftet i 1992 som NSB Garder-

mobanen AS. Selskapets formål er å drive høy-

hastighetsbanen mellom Oslo S og Oslo Luft-

havn Gardermoen. Målsetningen er å sikre en 

høy kollektivandel av reisende til Gardermoen. 

Da Oslo Lufthavn Gardermoen åpnet i oktober 

1998, startet også NSB Gardermobanen AS 

opp sin virksomhet. 

I 2003 ble selskapet skilt ut fra NSB-konsernet 

som et eget statsaksjeselskap. 

Viktige hendelser

Eierforvaltingen av Flytoget ble 1. juli 2004 

overført fra Samferdselsdepartementet til  

Nærings- og handelsdepartementet. I forkant 

av dette ble det gjennomført en økonomisk og 

juridisk gjennomgang av selskapet.

Innføringen av billettløse reiser har vært en 

suksess og over 30 pst av kundene benytter 

seg nå av elektronisk billett når de tar Flytoget. 

Markedsandelen til Flytoget er fortsatt høy og 

Flytoget var i 2004 det mest foretrukne trans-

portalternativet etter bilen til og fra Oslo Luft-

havn.

Økonomisk utvikling

Flytoget hadde i 2004 driftsinntekter på 507 

mill kr og sitt første år med overskudd på 23 

mill kr etter skatt. Dette tilsvarer en egenka-

pitalrentabilitet på 3,3 pst. Hovedårsaken til 

det forbedrede resultatet er økt flytrafikk på 

Oslo Lufthavn, som har bidratt til vekst i antall 

passasjerer på 7 pst i forhold til 2003. Flytoget 

hadde i 2004 en markedsandel på 32 pst i tra-

fikken til og fra Oslo Lufthavn. En annen årsak 

til resultatforbedringen er at Flytoget har lykkes 

med sine tiltak på kostnadssiden. Flytoget har 

redusert den langsiktige gjelden med 170 mill 

kr til 480 mill kr i 2004. Lånene er blitt refinan-

siert i lys av selskapets forbedrede økonomiske 

situasjon. Selskapet har balanseført 99 mill kr i 

utsatt skattefordel, slik at selskapet regner med 

tidligst å komme i utbytteposisjon fra og med 

regnskapsåret 2007.

FLYTOGET AS

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 507 491
Driftskostnader 444 475
Driftsresultat 63 16
Netto finansposter -31 -56
Resultat før skatt og minoriteter 32 -41
Skattekostnad -9 11
Resultat etter skatt og minoritet 23 -30

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 443 466
Varige driftsmidler 737 797
Finansielle anleggsmidler 3 0
Sum anleggsmidler 1 182 1 262
Omløpsmidler 87 145
Sum eiendeler 1 269 1 408

Innskutt egenkapital 692 692
Opptjent/ annen egenkapital 23 0
Minoritet 0 0
Egenkapital 715 692
Avsetning til forpliktelser 2 7
Langsiktig gjeld 480 650
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 36
Kortsiktig rentefri gjeld 59 23
Sum gjeld og forpliktelser 541 715
Sum egenkapital og gjeld 1 256 1 408

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 114 60
Investeringsaktiviteter 58 -91
Finansieringsaktiviteter -170 0
Endring betalingsmidler 2 -31

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 1 195 1 378
EBITDA 146 125
EBIT 65 20
Egenkapitalandel 57 % 49 %
Egenkapitalrentabilitet 3 % -4 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år -10 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 5 % 1 %

Utbytte 2004 2003
Avsatt utbytte 0 300
Utbytteandel 0 % 0 %
Snitt utbytteandel siste 5 år 0 %
Utbytte til staten 0 0

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 260 261
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret, totalt 38 % 38 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 60 % 60 %
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Statens kantiner ble omdannet til et aksjesel-

skap januar 2001 under navnet Grødegaard. 

Selskapet driver kantiner, bevertningssteder 

og hoteller samt virksomhet som står i natur-

lig sammenheng med dette. Selskapet er en av 

de ledende aktørene i det norske måltidsmar-

kedet. I gjennomsnitt hadde Grødegaard 600 

ansatte i 2004.

 

I juni 2002 fikk Nærings- og handelsdeparte-

mentet fullmakt til å selge statens aksjer i Grø-

degaard AS.

Viktige hendelser

Våren 2003 ble det inngått avtale med ISS Nor-

ge AS som gjennom en rettet emisjon på 24 

mill kr fikk en eierandel på 48 pst i selskapet. 

I avtalen fikk ISS Norge AS rett til å kjøpe sta-

tens resterende eierandel. Samarbeidet mellom 

Grødegaard og ISS Norge har fungert godt. Et-

ter initiativ fra ISS Norge høsten 2004 ble det 

den 14. februar 2005 inngått avtale om at ISS 

kjøper statens resterende aksjepost på 52 pst 

innen 1. september 2005 for 36 mill kr. 

Økonomisk utvikling

Grødegaards utvikling siden våren 2004 har 

vært god. I 2004 var omsetning på 265,5 mill 

kr og driftsresultatet på 10,8 mill kr. Dette til-

svarer en driftsmargin på 4,1%. Resultatet etter 

skatt var 11,1 mill kr, mot et underskudd på 30 

mill kr i 2003. Grødegaard betalte ikke skatt i 

2004 som følge av et framførbart underskudd. 

Grødegaards virksomhet er arbeidsintensiv og 

krever svært lite kapital. Balansen pr 31.12.04 

viser en egenkapital på 19,6 mill kr Med en to-

talbalanse på 62 mill kr var egenkapitalandelen 

31,5 pst. Grødegaard har et framførbart un-

derskudd på 45,9 mill kr. 

Kontaktinformasjon
Adresse: Schweigaards gate 34 E, 0191 OSLO
Telefon: +47 22 03 47 00
Internett: www.grodegaard.no

Administrerende direktør
John-Ole Solvøy

Styreleder
Per Helge Nilsen

Styremedlemmer
Bjarne T. Haugen, Gunnar Bjørkavåg, Elisabeth Heien 
Berg, Svein E. Gerhardsen *, Bjørg Mathisen * og 
May Gunn Kristiansen *

* Ansattes representanter

Revisor
Ernst & Young AS

Statlig eierandel
52 % (Nærings- og handelsdepartementet)

GRØDEGAARD AS

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 266 274
Driftskostnader 255 304
Driftsresultat 11 -30
Netto finansposter 0 1
Resultat før skatt og minoriteter 11 -30
Skattekostnad 0 0
Minoritet 0 0
Resultat etter skatt og minoritet 11 -30

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 8 8
Varige driftsmidler 10 14
Finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 17 22
Omløpsmidler 45 32
Sum eiendeler 62 55

Innskutt egenkapital 12 12
Opptjent/ annen egenkapital 8 -3
Minoritet 0 0
Egenkapital 20 8
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetning for forpliktelser 9 11
Langsiktig gjeld 0 1
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 0
Kortsiktig rentefri gjeld 34 34
Sum gjeld og forpliktelser 43 46
Sum egenkapital og gjeld 62 55

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 13 -15
Investeringsaktiviteter -1 -3
Finansieringsaktiviteter 0 24
Endring betalingsmidler 11 6

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 20 9
EBITDA 16 -24
EBIT 11 -30
Egenkapitalandel 32 % 16 %
Egenkapitalrentabilitet 57 % -351 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år -89 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 57 % -328 %

Utbytte 2004 2003
Avsatt utbytte 0 0
Utbytteandel 0 % 0 %
Snitt utbytteandel siste 5 år 0 %
Utbytte til staten 0

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 500 600
Statens eierandel årsslutt 52 % 52 %
Andel kvinner i styret, totalt 43 % 43 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 25 % 25 %
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Kontaktinformasjon
Adresse: Munkedamsveien 45 A, Postboks 1210 
Vika, 0110 Oslo
Telefon: +47 21 50 20 00
Internett: www.kommunalbanken.no

Administrerende direktør
Petter Skouen

Styreleder
Else Bugge Fougner

Styremedlemmer
Per N. Hagen, Nanna Egidius, Bjørn Kristoffersen, 
Olav Rune Øverland, Åse Kristensen* og Petter 
Skouen (Adm. dir.)

* Ansattes representanter

Revisor
Ernst & Young AS

Statlig eierandel
80 % (Kommunal- og regionaldepartementet

Selskapets formål er å yte lån til kommuner, 

fylkeskommuner, interkommunale selskaper 

og andre selskaper som utfører kommunale 

oppgaver enten mot kommunal garanti, stat-

lig garanti, eller annen betryggende sikkerhet. 

Selskapet kan påta seg andre oppgaver som 

naturlig hører sammen med selskapets virk-

somhet. Statsbanken Norges Kommunalbank 

ble omdannet til aksjeselskap i 1999.

Viktige hendelser

Kommunalbanken er største långiver til kom-

munal sektor, med en markedsandel på 38 

pst. Det ble lånt inn 26,1 mrd kr gjennom 416 

låneopptak i 2004. 96 pst av innlånsvolumet 

skjer i utlandet, med Japan som det viktigste 

markedet. Aksjekapitalen er økt med 21,5 mill 

kr gjennom en rettet emisjon mot eierne. Det 

er fattet vedtak om å tilpasse seg det nye in-

ternasjonale systemet for intern kredittrating, 

Basel II, som trer i kraft i 2007. 

Økonomisk utvikling

Bankens utlån utviklet seg positivt gjennom 

hele året. De samlede utlån er ved årsskiftet 

66,5 mrd kr. Dette utgjør en utlånsvekst på 

13,7 mrd kr, eller om lag 26 pst. Regnskapet 

viser en rentenetto på 200,3 mill kr, og et over-

skudd etter skatt på 92,4 mill kr. Resultat et-

ter skatt tilsvarer en egenkapitalrentabilitet på 

10,1 pst, mot 10,6 pst i 2003. Kommunalban-

ken utbetaler 17,2 mill kr i utbytte til staten for 

regnskapsåret 2004.  

KOMMUNALBANKEN AS

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Renteinntekter 2 399 3 022
Rentekostnader 2 220 2 853
Netto rente- og kredittprov.innt. 179 169
Andre driftsinntekter 3 1
Driftskostnader 52 49
Netto tap 0 0
Driftsresultat 129 121
Skattekostnad 37 34
Resultat etter skatt 92 87

Balanse 2004 2003
Kontanter og fordringer på  
kredittinst. 63 300
Netto utlån 66 500 52 789
Verdipapirer 20 828 16 090
Andre eiendeler 1 604 2 317
Sum eiendeler 88 995 71 496

Gjeld til kredittinstitusjoner 2 262 1 891
Innskudd fra kunder 0 0
Øvrig gjeld og forpliktelser 84 295 67 632
Ansvarlig lånekapital 1 519 1 147
Sum gjeld 88 076 70 670
Innskutt egenkapital 682 660
Opptjent egenkapital 237 166
Sum egenkapital 918 826
Sum egenkapital og gjeld 88 995 71 496

Kontantstrøm 2004 2003
Opersjonelle aktiviteter 96 60
Investeringsaktiviteter -17 502 -11 527
Finansieringsaktiviteter 17 406 11 467
Endring betalingsmidler 0 0

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Kjernekapitaldekning 5,8 % 6,1 %
Kapitaldekning 11,3 % 11,8 %
Kostnadsgrad 28,6 % 28,7 %
Tapsavs. i pst av brutto utlån 0,0 0,0
Tapsprosent utlån 0,0 0,0
Egenkapitalrentabilitet 10 % 11 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 10 %

Verdier inn og ut av selskapet 2004 2003
Salgsproveny til staten 0 0,0
Kapitalinnskudd fra staten 17,2 0,0
Utbytte for regnskapsåret 21,5 40,5
Statens andel av avsatt utbytte 17,2 32,4
Utbytteandel 23 % 47 %
Gj.snitt. utbytteandel siste 5 år 41,9 %

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 34 33
Statens eierandel årsslutt 80 % 80 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 43 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 40 %
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Kongsberg Gruppen ASA er et internasjonalt 

teknologikonsern der virksomheten er kon-

sentrert i forretningsområdene Kongsberg 

Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace. 

Virksomheten har sin opprinnelse i tidligere 

Kongsberg Våpenfabrikk. Gjennom oppkjøp 

og organisk vekst har konsernet vokst sterkt 

også i det sivile markedet, spesielt innen tek-

nologiområder som er beslektet med forsvars-

virksomheten og innen maritim elektronikk.

Selskapet ble notert på Oslo Børs i 1993. Børs-

verdien har økt fra 643 mill kr i 1993 til om lag 

3 mrd kr ved inngangen til 2005. Selskapets 

strategi innebærer fortsatt betydelig vekst, og 

selskapet har et lønnsomhetsmål på 10 pst 

EBITA-margin 1).

Viktige hendelser

Høsten 2004 mottok styret i Kongsberg Grup-

pen ASA bud på Kongsberg Maritime. Budet 

ble avvist av styret og således ikke forelagt  

generalforsamling. Staten tok styrets konklu-

sjon til etterretning.

Økonomisk utvikling

Selskapets omsetning i 2004 var 6,4 mrd kr, en 

liten nedgang fra 2003. Driftsresultatet endte 

på 135 mill kr. EBITA-margin for konsernet ble 

3,5 pst for 2004, mot 5,8 pst i 2003. Resultat 

etter skatt ble 41 mill kr, mot 126 mill kr i 2003. 

Resultatet påvirkes negativt av en resultat- 

belastning på 150 mill kr knyttet til utviklingen 

av en ny sjømålsmissil NSM (Naval Strike Missile). 

Marginene er generelt noe svekket innen flere 

forretningsområdene. Ingen av forretningsom-

rådene oppnådde tilfredstillende resultatmar-

giner i 2004. Avkastning på sysselsatt kapital 

gikk ned fra 7 pst i 2003 til 3 pst i 2004. Det vil 

bli utbetalt et utbytte på 2 kr pr. aksje, som til-

svarer 31 pst av resultatet før belastningen på 

150 mill kr knyttet til NSM. Det innebærer at 

staten mottar 30 mill kr i utbytte fra Kongsberg 

Gruppen for regnskapsåret 2004

Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 1000, 3601 Kongsberg 
Telefon: +47 32 28 82 00
Internett: www.kongsberg.com

Konsernsjef
Jan Erik Korssjøen

Styreleder
Christian Brinch 

Styremedlemmer 
Benedicte Berg Schilbred, Torolf Rein, Siri Hatlen, 
Niels Petter Wright, Roar Marthiniussen *, Jan Erik 
Hagen * og Roy Harald Hove *

* Ansattes representanter

Revisor
Ernst & Young AS

Statlig eierandel
50,001 % (Nærings- og handelsdepartementet)

KONGSBERG GRUPPEN ASA

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 6 439 6 651
Driftskostnader 6 304 6 360
Driftsresultat 135 291
Netto finansposter -50 -101
Resultat før skatt og minoriteter 85 190
Skattekostnad -48 -65
Minoritet -4 -1
Resultat etter skatt og minoritet 41 126

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 1 124 1 202
Varige driftsmidler 1 077 1 100
Finansielle anleggsmidler 388 400
Sum anleggsmidler 2 589 2 702
Omløpsmidler 3 454 3 306
Sum eiendeler 6 043 6 008

Innskutt egenkapital 981 981
Opptjent/annen egenkapital 813 818
Minoritet 18 31
Egenkapital 1 812 1 830
Avsetning til forpliktelser 626 603
Langsiktig gjeld 1 263 1 265
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 0
Kortsiktig rentefri gjeld 2 342 2 310
Sum gjeld og forpliktelser 4 231 4 178
Sum egenkapital og gjeld 6 043 6 008

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 242 83
Investeringsaktiviteter -149 -399
Finansieringsaktiviteter -32 235
Endring betalingsmidler 61 -81

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 3 075 3 095
EBITDA 462 571
EBIT 184 279
Egenkapitalandel 30 % 30 %
Egenkapitalrentabilitet 2 % 7 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 5 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 6 % 9 %

Verdier og utbytte 2004 2003
Markedsverdi ved årsslutt 2 970 3 180
Pris/bok 1,7 1,8
Sluttkurs 99,0 106,0
Avsatt utbytte 60 39
Utbytteandel 146 % 31 %
Snitt utbytteandel siste 5 år 41 %
Utbytte til staten 30 20
Avkastning inkl. utbytte siste år -5 % 20 %
Gj.snitt. avkastning siste 5 år -4 %

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 4 017 4 176
Statens eierandel årsslutt 50 % 50 %
Andel kvinner i styret, totalt 25 % 25 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 40 %

1) EBITA-margin – Driftsresultat før goodwillavskrivninger i pst av 
driftsinntekter.
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Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 5133, 1503 Moss
Telefon: 05 200
Internett: www.mesta.no

Administrerende direktør
Kyrre Olaf Johansen

Styreleder
Frode Alhaug

Styremedlemmer
Mari Skjærstad, Tuva Barnholt, Ingrid Dahl Hovland, 
Jens Petter Hermansen *, Ingar Eira * og Kjell Erland 
Eriksen *

* Ansattes representanter

Revisor
Ernst & Young AS

Statlig eierandel
100 % (Samferdselsdepartementet)

Mesta AS ble skilt ut som et statsaksjeselskap 

fra Statens vegvesen 1. januar 2003. Selska-

pet er det største norske entreprenørselska-

pet innen bygging, drift og vedlikehold av vei. 

Mesta har virksomhet over hele landet med 

hoved- og regionkontor på Lysaker og region-

kontorer i Bergen og Bodø. Selskapet har ca. 3 

200 ansatte.

Viktige hendelser

Tidlig i andre driftsår besluttet selskapet å pro-

sjektorganisere anleggsvirksomheten og å om-

organisere driften av selskapet for å få makt 

og myndighet ut på vegen. I april ble asfalt- og 

materialproduksjonen besluttet prosjektorga-

nisert. Mesta vant i september 14 av 25 funk-

sjonskontrakter som Statens vegvesen lyste 

ut på anbud og vedtok å satse på høymobile  

asfaltverk. I november målte MMI Mesta til 

sterkeste merkevare i entreprenørbransjen.

Regjeringen besluttet i februar 2005 at det tas 

sikte på en overføring av statens aksjer i Mesta 

AS fra Samferdselsdepartementet til Nærings- 

og handelsdepartementet 1. juli 2005. Overfø-

ringen er tråd med Sem-erklæringens mål om 

å samle det statlige eierskapet med bedriftsø-

konomiske formål i ett departement.

Økonomisk utvikling 

Det andre driftsåret i Mesta AS ga et positivt 

resultat for virksomheten som helhet. Drifts-

inntektene var på 5 899,4 mill kr mot 6 386,0 

mill kr i 2003. Årsresultatet ble 217,3 mill kr 

mot 203,7 mill kr i 2003. Ordinært resultat før 

skatt var på 306,2 mill kr mot 283,3 mill kr i 

2003. Ved utgangen av året var selskapets to-

talkapital på 4 291,7 mill kr og andel egenkapi-

tal 49,3 pst. Selskapets høye egenkapitalandel 

gjenspeiler de omstillingskostnader som var 

forutsatt ved etableringen og som fortsatt vil 

belaste selskapet. Mesta utbetaler 76,5 mill kr i 

utbytte til staten for regnskapsåret 2004.

Mesta AS er under omstilling. Selskapet ope-

rerer i et marked preget av overkapasitet, sterk 

konkurranse og lav inntjening.

MESTA AS

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 5 899 6 386
Driftskostnader 5 638 6 175
Driftsresultat 262 211
Netto finansposter 45 72
Resultat før skatt og minoriteter 306 283
Skattekostnad 89 80
Minoritet 0 0
Resultat etter skatt og minoritet 217 204

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 118 87
Varige driftsmiddel 684 750
Finansielle anleggsmiddel 0 0
Sum anleggsmidler 802 837
Omløpsmiddel 3 490 3 152
Sum eiendeler 4 292 3 989

Innskutt egenkapital 1 900 1 900
Opptjent/annen egenkapital 218 72
Egenkapital 2 118 1 972
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetning for forpliktelser 815 597
Langsiktig gjeld 0 0
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 0
Kortsiktig rentefri gjeld 1 359 1 421
Sum gjeld og forpliktelser 2 174 2 017
Sum egenkapital og gjeld 4 292 3 989

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 718 -108
Investeringsaktiviteter -139 -22
Finansieringsaktiviteter 15 2 087
Endring betalingsmidler 594 1 956

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 2 118 1 972
EBITDA 540 524
EBIT 307 289
Egenkapitalandel 49 % 49 %
Egenkapitalrentabilitet 10 % 10 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 2 år 10 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 15 % 15 %

Utbytte 2004 2003
Utbytte for regnskapsåret 76,5 132,2
Utbytteandel 35 % 65 %
Statens andel av avsatt utbytte  76,5  132,2 
Gj.snitt. utbytteandel siste 2 år 50 %

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 3 290 3 633
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 38 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 75 % 60 %
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Konsernet ble etablert i 1998 ved sammenslå-

ing av ammunisjonsvirksomheten til Raufoss 

ASA, Svenske Celsius AB (et selskap tilknyt-

tet SAAB-konsernet) og Patria Industries Oyj i 

Finland (skiftet navn til Patria Oyj i 2004). Den 

norske stat kjøpte Raufoss ASA sine aksjer i 

Nammo AS i 2000. 

Nammo konsernet er engasjert i utvikling, pro-

duksjon og salg av ammunisjon og tilhørende 

aktiviteter. Nammos visjon er at Nammo skal 

være en kostnadseffektiv og velrenommert 

forsvarsprodusent innen ammunisjon og mis-

sile produkter – med sterke relasjoner til den 

internasjonale industrien.

Viktige hendelser

Eksportandelen har økt fra 55 pst til 57 pst. 

Nammo har styrket sin posisjon som leveran-

dør av ammunisjon, rakettprodukter og tilhø-

rende tjenester. Det amerikanske firmaet Lock-

heed Martin (LM) og Nammo har samarbeidet 

i forsvarsmarkedet i mange år. LM Aero og  

polske myndigheter signerte en avtale 19.  

januar 2005 som inkluderer overføring av 

Nammos ammunisjonsteknologi til den  

polske ammunisjonsprodusenten MESKO. Av-

talen innebærer betydelig lisenssalg for Nam-

mos produkter fram til 2013.

Økonomisk utvikling 

Nammo har vist stabil og god utvikling de siste 

årene til tross for overkapasitet i markedet,  

reduserte forsvarsbudsjetter, sterk konkurranse 

og strukturendringer av både nasjonale og  

internasjonale forsvarsstyrker og forsvarsindus-

tri. Alle divisjoner oppnådde positive resultater. 

Styret i selskapet framhever bedriftens evne til 

samarbeid og utvikling av det nordiske marke-

det og internasjonale nisjemarkeder. Samlede 

driftsinntekter for konsernet i 2004 var 1,5 mrd 

kr, som tilsvarer tallene fra 2003. Driftresultatet 

økte med 6,6 mill kr fra 124,8 mill kr til 131,4 

mill kr. Ordinært resultat før skatt beløp seg til 

129,4 mill kr, som er en økning på 25,2 mill kr 

i forhold til 2003. Resultat etter skatt ble 110,8 

mill kr. 

 

Nammo har en sterk kapitalstruktur og i løpet 

av 2004 økt sin egenkapitalandel fra 46,5 pst 

til 53,3 pst. Selskapet vil for 2004 betale ut-

bytte på 30 mill kr (27 pst). Statens andel er 

13,5 mill kr. Gjennomsnitt antall årsverk gikk 

ned fra 1240 i 2003 til 1170 i 2004. 

Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 142, 2831 Raufoss
Telefon: +47 61 15 36 00
Internett: www.nammo.com

Konsernsjef
Edgar Fossheim

Styreleder
Karl Glad 

Styremedlemmer
Jorma Wiitakorpi, Ingemar Andersson, Arne Solli, 
Karin Furevik, Einar Linnerud * og Rickey Kinell *

* Ansattes representanter

Revisor
KPMG AS

Statlig eierandel 
45 % (Nærings- og handelsdepartementet)

NAMMO AS

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 1 521 1 529
Driftskostnader 1 390 1 404
Driftsresultat 131 125
Netto finansposter -2 -21
Resultat før skatt og minoriteter 129 104
Skattekostnad -19 -10
Minoritet 0 0
Resultat etter skatt og minoritet 111 95

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 40 35
Varige driftsmidler 273 293
Finansielle anleggsmidler 20 18
Sum anleggsmidler 329 347
Omløpsmidler 876 793
Sum eiendeler 1 210 1 140

Innskutt egenkapital 359 359
Opptjent/annen egenkapital 244 171
Minoritet 0 0
Egenkapital 603 529
Avsetning til forpliktelser 121 112
Langsiktig gjeld 0 63
Kortsiktig rentebærende gjeld 148 132
Kortsiktig rentefri gjeld 487 304
Sum gjeld og forpliktelser 607 610
Sum egenkapital og gjeld 1 210 1 140

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 144 251
Investeringsaktiviteter -22 -41
Finansieringsaktiviteter -60 -86
Endring betalingsmidler 62 124

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 603 592
EBITDA 191 183
EBIT 143 130
Egenkapitalandel 53 % 46 %
Egenkapitalrentabilitet 17 % 18 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 13 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 24 % 22 %

Utbytte 2004 2003
Avsatt utbytte 30 20
Utbytteandel 27 % 21 %
Snitt utbytteandel siste 5 år 10 %
Utbytte til staten 14 9

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 1 170 1 265
Statens eierandel årsslutt 45 % 45 %
Andel kvinner i styret, totalt 14 % 14 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 20 % 20 %
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Kontaktinformasjon
Adresse: 0240 OSLO, Drammensveien 264 Vækerø
Telefon: +47 22 53 81 00
Internett: www.hydro.com

Generaldirektør
Eivind Reiten

Styreleder
Jan Reinås

Styremedlemmer
Borger A. Lenth, Elisabeth Grieg, Håkan Mogren
Ingvild Myhre, Kurt Anker Nielsen, Geir Nilsen *, Odd 
Semstrøm * og Terje Friestad *

* Ansattes representanter

Revisor
Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS
 
Statlig eierandel
43,82 % (Nærings- og handelsdepartementet)

Norsk Hydro ASA er et energi og aluminiums-

selskap etablert i 1905, og har 36000 ansatte 

i nær 40 land. Selskapet har en betydelig virk-

somhet innenfor energisektoren, hvor selska-

pet er en ledende produsent av olje og gass. 

Norsk Hydro er verdens tredje største integrerte 

aluminiumsprodusent. 

Viktige hendelser

Norsk Hydro ASA fisjonerte den 24. mars 2004 

ut Agri-virksomheten. Den utfisjonerte virk-

somheten har fått navnet Yara International 

ASA og ble notert på Oslo Børs (se egen omtale 

av Yara International ASA). Hydro har i løpet av 

året satt det nye aluminiumsverket i Sunndal 

i full drift. Nye Tyin kraftverk ble også ende-

lig innviet og satt i full drift i 2004. Hydro har 

gjennom 2004 kjøpt tilbake aksjer. Disse aksje-

ne ble, sammen med en proporsjonal andel av 

statens aksjer, vedtatt slettet på ekstraordinær 

generalforsamling i desember 2004. Statens ei-

erandel i Hydro er gjennom dette uendret.

Økonomisk utvikling

Selskapets resultat i 2004 var om lag 11,9 mrd 

kr, mot 10,4 mrd kr i 2003. Resultatet reflek-

terer i stor grad økte råvarepriser på olje, gass 

og primæraluminium, samt økte produksjons-

volumer. 

I tabellen vises posten Årets resultat fra avhen-

det virksomhet resultatet fra den utskilte land-

bruksvirksomheten (Yara) separat. Yara-tall er 

trukket ut fra de andre postene for 2004-talle-

ne. For 2003 er tall fra landbruksvirksomheten 

inkludert i alle postene. 

Det har vært en vekst i omsetningen på om 

lag 8 pst, når landbruksvirksomheten trekkes 

ut. Økningen i inntekter er større enn øknin-

gen i driftskostnader. Netto finansposter er på 

nivå med tidligere år, mens skattekostnaden 

har steget. Dette skyldes at økningen i resul-

tat før skatt i hovedsak kommer fra oljedelen 

av konsernet, med en skattebelastning på 78 

pst. Effektiv skattesats for konsernet var 66 pst 

for 2004, mot 58 pst (62 pst eksklusive Yara) 

i 2003. 

I forbindelse med Hydros 100 års jubileum og 

et godt resultat utbetaler Hydro et ekstraordi-

nært stort utbytte for regnskapsåret 2004 på 

20 kr pr. aksje. Staten mottok 2,3 mrd kr i ut-

bytte fra Hydro for regnskapsåret 2004. Norsk 

Hydro har en sterk finansiell stilling med en 

gjeldsgrad 1) på 0,11.

NORSK HYDRO ASA

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 154 646 133 761
Driftskostnader 123 573 112 445
Driftsresultat 31 073 21 316
Netto finansposter 893 -517
Resultat før skatt og minoriteter 31 966 20 799
Skattekostnad -20 996 -13 864
Årets resultat fra avhendet 
virksomhet 1 057 2 314
Minoritet 80 -148
Resultat etter skatt og minoritet 11 947 10 397

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 2 606 2 746
Varige driftsmidler 106 117 107 779
Finansielle anleggsmidler 18 458 19 380
Netto eiendeler avhendet virks.het 16 372
Omløpsmidler 67 999 60 141
Sum eiendeler 195 180 206 418

Innskutt egenkapital 15 058 20 205
Opptjent/ annen egenkapital 63 989 63 471
Minoritet 1 571 660
Egenkapital 80 618 84 336
Avsetning til forpliktelser 45 325 47 227
Langsiktig gjeld 19 487 28 403
Kortsiktig rentebærende gjeld 4 353 6 485
Kortsiktig rentefri gjeld 45 397 39 967
Sum gjeld og forpliktelser 114 562 122 682
Sum egenkapital og gjeld 195 180 206 418

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 27 724 24 578
Investeringsaktiviteter -23 962 -7 840
Finansieringsaktiviteter -13 579 -8 233
Valutaeffekt -264 702
Avhendet virksomhet 9 574 997
Endring betalingsmidler -10 081 9 284

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 104 458 102 852
EBIT 32 993 22 236
Egenkapitalandel 41 % 39 %
Egenkapitalrentabilitet 15 % 12 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 14 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 32 % 22 %

Verdier og utbytte 2004 2003
Markedsverdi ved årsslutt 123 521 109 305
Sluttkurs 477,00 410,00
Avsatt utbytte 5 017 2 811
Utbytteandel 42 % 27 %
Snitt utbytteandel siste 5 år 30 %
Utbytte til staten 2 270 1 272
Avkastning inkl. utbytte siste år 29 % 36 %
Gj.snitt. avkastning siste 5 år 11 %
Salgsprov. til staten/sletting aksjer 445 0

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 34 684 42 911
Statens eierandel årsslutt 44 % 44 %
Andel kvinner i styret, totalt 22 % 33 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 33 % 50 %

1) Hydro definerer gjeldsgrad som rentebærende gjeld + netto 
pensjonsforpliktelse (skattejustert) + forpliktelser relatert til leie og 
leasingavtaler (diskontert) – kontanter og bankinnskudd – andre 
betalingsmidler dividert med egenkapital + minoritetsinteresser. 
Hydros gjeldsgrad er beregnet etter amerikansk regnskapsstandard. 
Inkonsistens i forhold til tall oppgitt i tabellen skyldes ulik regnskaps-
standard.



55

SAS sitt hovedformål er å tilby konkurransedyk-

tig passasjertrafikk med utgangspunkt i Nord-

Europa. SAS-konsernet engasjerer seg også i 

flyrelatert virksomhet forutsatt at dette øker 

selskapets markedsverdi, direkte eller indirekte. 

I 2001 ble eierstrukturen i SAS endret gjennom 

etablering av ett felles eierselskap og innføring 

av én aksjeklasse i selskapet. Den danske, nor-

ske og svenske staten eier respektive 14,3 pst, 

14,3 pst og 21,4 pst av aksjene i SAS AB. De 

øvrige 50 pst. av aksjene eies av private interes-

ser. Selskapet er børsnotert i Oslo, København 

og Stockholm. 

Viktige hendelser 

SAS Airlines ble i 2004 omorganisert etter en 

desentralisert styringsmodell med selvstendige 

trafikkselskaper i henholdsvis Norge, Sverige 

og Danmark. Konsernet rapporterer etter ny 

organisasjonsstruktur fra 1. kvartal 2005. 

Økonomisk utvikling 

Årsresultatet for konsernet for regnskapsåret 

2004 var -1 717 mill kr mot -1 239 mill kr for 

2003. Årets driftsinntekter utgjorde 53 mrd 

kr mot 50 mrd kr i 2003. Driftsresultatet før 

avskrivninger (EBITDA) utgjorde for hele året 1 

553 mill kr mot 724 mill kr i 2003. Siden fjerde 

kvartal 2003 har SAS Airlines redusert enhets-

kostnaden med 26 pst justert for valutaeffek-

ter og høyere pris på drivstoff. SAS konsernets 

totale eiendeler har i 2004 gått ned fra 57 mrd 

kr pr. 31.12 2003 til 53 mrd kr pr. 31.12.2004. 

Egenkapitalen ble redusert med 1,9 mrd kr til 

10,3 mrd kr som følge av underskuddet og  

valutakursendringer. Egenkapitalandelen var 

ved slutten av 2004 19,4 pst mot 21,7 pst et 

år tidligere.  

Kontaktinformasjon 
Adresse: SE-195 87 Stockholm
Telefon: + 46 87 97 00 00
Internett: www.sasgroup.net

Konsernsjef
Jørgen Lindegaard

Styreleder
Egil Myklebust 

Styremedlemmer
Berit Kjøll, Fritz H. Schur, Anitra Steen, Lars Rebien 
Sørensen, Jacob Wallenberg, Nicolas E. Fischer *, Ulla 
Gröntvedt * og John Lyng *

* Ansattes representanter

Revisor
Deloitte & Touche AB

Statlig eierandel
14,3 % (Nærings- og handelsdepartementet)

SAS AB

NOK mill 1)

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 53 258 50 559
Driftskostnader 54 321 52 502
Driftsresultat -1 063 -1 943
Netto finansposter -721 656
Resultat før skatt og minoriteter -1 784 -1 287
Skattekostnad 63 4
Minoritet -4 -44
Resultat etter skatt og minoritet -1 717 -1 239

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 2 784 2 600
Varige driftsmidler 22 211 27 493
Finansielle anleggsmidler 10 178 9 488
Sum anleggsmidler 35 173 39 581
Omløpsmidler 17 779 17 128
Sum eiendeler 52 952 56 709

Innskutt egenkapital 6 615 6 674
Opptjent/ annen egenkapital 3 641 5 482
Minoritet 23 104
Egenkapital 10 279 12 260
Avsetning til forpliktelser 3 912 4 523
Langsiktig gjeld 19 395 19 301
Kortsiktig rentebærende gjeld 5 777 7 508
Kortsiktig rentefri gjeld 13 589 13 117
Sum gjeld og forpliktelser 42 673 44 449
Sum egenkapital og gjeld 52 952 56 709

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter -1 409 -1 216
Investeringsaktiviteter 2 828 1 089
Finansieringsaktiviteter -1 849 -1 322
Endring betalingsmidler -430 -1 449

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 35 451 39 069
EBITDA 2 115 3 133
EBIT -501 466
Egenkapitalandel 19 % 22 %
Egenkapitalrentabilitet -17 % -10 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år -4 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -1 % 1 %

Verdier og utbytte 2004 2003
Markedsverdi ved årsslutt 9 338 10 353
Pris/bok 0,9 0,9
Sluttkurs 56,75 63,50
Avsatt utbytte 0 0
Utbytteandel 0 % 0 %
Snitt utbytteandel siste 5 år 7 %
Utbytte til staten 0 0
Avkastning inkl. utbytte siste år -11 % 55 %
Gj.snitt. avkastning siste 5 år -5 %

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 32 481 33 304
Statens eierandel årsslutt 14 % 14 %
Andel kvinner i styret, totalt 33 % 33 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 33 % 33 %

1) Tallene under er i NOK, beregnet fra SAS sine konserntall i SEK. 
Valutakursen benyttet er balansekurs NOK/SEK 108,80 og gjennom-
snittskurs NOK/SEK 109,4.
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Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 200 Lilleaker, 0216 Oslo
Telefon: +47 24 06 70 00 
Internett: www.statkraft.no 

Konsernsjef
Bård Mikkelsen 

Styreleder
Arvid Grundekjøn

Styremedlemmer
Marit Büch-Holm, Rebecca Selvik, Aud Perdy Mork, 
Halvor Stenstadvold, Erik Nygaard, Astri Botten 
Larsen *, Odd Vanvik * og Torbjørn Holøs *

* Ansattes representanter

Revisor
Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS

Statlig eierandel
100 % (Nærings- og handelsdepartementet)

Grunnlaget for Statkraft ble lagt gjennom stat-

lige oppkjøp av vannfallrettigheter på begyn-

nelsen av 1900-tallet og storstilte kraftutbyg-

ninger i tiden etter andre verdenskrig. Statkraft 

SF ble skilt ut fra Statskraftverkene i 1992 med 

produksjon av vannkraft som viktigste aktivitet. 

Statkraft har betydelige eierandeler i Trond-

heim Energiverk AS (100 pst), Agder Energi AS 

(45,53 pst), Skagerrak Energi AS (66,62 pst), 

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS 

(49,9 pst), SN Power (50 pst) og Naturkraft AS 

(50 pst), Sydkraft AB (44,6 pst) og Baltic Cable 

AB (66,67 pst).

Statkrafts visjon er å være ledende i Europa 

innen miljøvennlig energi. Selskapet er blant 

de største i Europa innen produksjon av vann-

kraft. 

Viktige hendelser

Etter konkurransemessige pålegg har Statkraft 

i 2004 har solgt sine eierandeler i Kraftverkene 

i Øvre Namsen, i E-CO Vannkraft AS, tidsbe-

grensede rettigheter til 65 pst av kraftproduk-

sjonen fra Rana Kraftverk og inngått opsjons-

avtale om salg av eierandelen i Eidsiva Energi 

AS (tidligere HEAS). Statkraft har inngått avtale 

om kjøp av vannkraftverk i Sverige og Finland 

med en årlig middelproduksjon på 1,6 TWh

Ved behandlingen av St.prp. nr. 53 (2003-

2004) sluttet Stortinget seg til at virksomheten 

i Statkraft kunne bli omorganisert til aksjesel-

skap. Gjennom dette tilrettelegges det for at 

Statkraft for størst mulig del av sin virksomhet 

har rammevilkår og en organisasjonsform som 

er mest mulig lik selskapets konkurrenter. Om-

organiseringen ble vedtatt i foretaksmøte den 

1. oktober 2004. 

Statkraft åpnet den 14. oktober 2004 Norges 

til da største vindpark på Hitra.

Økonomisk utvikling

Statkraft-konsernet hadde i 2004 et resultat et-

ter minoritetsinteresser på 4,5 mrd kr, opp fra 

2,7 mrd i 2003. Økningen skyldes gevinster fra 

salg av eiendeler i kraftselskap og reverserte 

skattekostnader fra tidligere år. Sammenlignet 

med 2003 var prisene lavere i 2004 og Stat-

kraft produserte mindre kraft (34,3 TWh mot 

39,2 i 2003). Det førte til lavere driftsinntekter. 

Statkraft hadde en egenkapitalrentabilitet på 

14 pst og vil betale ut 3,4 mrd kr i utbytte for 

regnskapsåret 2004. Etter avsatt utbytte har 

Statkraft-konsernet en egenkapitalandel på 

41 pst. Statkraft-konsernet hadde i 2004 en 

skatteprosent på 12 pst, mot 40 pst i 2002 og 

2003. Det skyldes dels realisering av eiendeler 

unntatt fra beskatning og dels engangseffekter 

fra endrede skatteregler.

STATKRAFT SF

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 10 635 11 193
Driftskostnader 4 663 4 930
Driftsresultat 5 972 6 263
Netto finansposter -745 -1 510
Resultat før skatt og minoriteter 5 226 4 754
Skattekostnad -626 -1 887
Minoritet 114 125
Resultat etter skatt og minoritet 4 486 2 742

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 2 836 3 247
Varige driftsmidler 46 337 45 464
Finansielle anleggsmidler 31 530 33 843
Sum anleggsmidler 80 703 82 554
Omløpsmidler 9 788 7 363
Sum eiendeler 90 491 89 917

Innskutt egenkapital 29 250 29 250
Opptjent/ annen egenkapital 3 623 2 050
Minoritet 3 966 3 724
Egenkapital 36 839 35 024
Avsetning til forpliktelser 7 028 6 701
Langsiktig gjeld 38 722 40 449
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 776
Kortsiktig rentefri gjeld 7 902 6 967
Sum gjeld og forpliktelser 53 652 54 893
Sum egenkapital og gjeld 90 491 89 917

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 3 859 8 160
Investeringsaktiviteter 2 816 -1 266
Finansieringsaktiviteter -3 606 -5 198
Endring betalingsmidler 3 069 1 696

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 75 561 76 249
EBITDA 9 698 9 198
EBIT 8 234 7 852
Egenkapitalandel 41 % 39 %
Egenkapitalrentabilitet 14 % 9 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 10 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 11 % 10 %

Verdier og utbytte 2004 2003
Avsatt utbytte 3 402 2 605
Utbytteandel 76 % 95 %
Snitt utbytteandel siste 5 år 85 %
Utbytte til staten 3 402 2 605
Kapitaltilskudd fra staten 0 4 000

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 1 924 2 211
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret, totalt 44 % 44 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 50 % 50 %
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Statoil er et integrert olje- og gasselskap med 

virksomhet i nærmere 30 land. Selskapet er 

operatør for 60 pst av den norske olje- og gass-

produksjonen. Den internasjonale produksjo-

nen er økende. Statoil er en av verdens største 

oljeselgere og en betydelig selger av naturgass 

i det europeiske markedet. 

I juni 2001 ble Statoil delprivatisert og børsno-

tert i Oslo og New York. Statens eierandel er i 

dag 70,9 pst av aksjene i selskapet. 

Viktige hendelser

I 2004 startet Statoil produksjon fra gassfeltet 

Kvitebjørn i Nordsjøen. Den internasjonale pro-

duksjonen økte med 30 pst, med produksjons-

start på felt i Algerie og Angola som viktige 

bidrag. Viktige hendelser innenfor nedstrøms-

virksomheten var kjøpet av ICAs 50 pst andel 

i Statoil Detaljhandel Skandinavia og overta-

kelsen av 27 servicestasjoner i Danmark fra 

selskapet Haahr Benzin. Gassalget var rekord-

høyt i 2004 og Statoil inngikk en avtale om 

tredobling av kapasiteten ved LNG-terminalen 

Cove Point i USA. Store prosjekter som Statoil 

arbeider med på norsk sokkel er utbyggingen 

av gass- og kondensatfeltet Kristin på Halten-

banken samt Snøhvitutbyggingen i Barentsha-

vet. Kristin-feltet har produksjonsstart høsten 

2005. Eksport av flytende naturgass fra Snøhvit 

planlegges fra høsten 2006. 

I løpet av 2004 og 2005 har staten gjennom-

ført nedsalg av aksjer i Statoil ASA for i over-

kant av 22 mrd kr. Vel 234 mill aksjer er solgt 

slik at statens eierandel i selskapet er redusert 

fra 81,8 pst til 70,9 pst. I juli 2004 ble 100 

mill aksjer solgt til institusjonelle investorer i 

Norge og i utlandet og ytterligere 16,76 mill 

aksjer til mer enn 7000 privatpersoner i Norge 

og EØS-området. Samlet realiserte staten 9,9 

mrd kroner. I februar 2005 ble ytterligere 100 

mill aksjer solgt til institusjonelle investorer og 

17,65 mill til nærmere 20 000 privatpersoner. 

Gjennom dette nedsalget realiserte staten 12,5 

mrd kroner. Gjennom disse transaksjonene er 

det private eierskapet i Statoil utvidet med mer 

enn 50 pst. 

Økonomisk utvikling

Statoil hadde et netto resultat på 24,7 mrd kr 

for 2004, en økning på 7,7 mrd kr sammen-

lignet med resultatet i 2003. Dette skyldes i 

stor grad økte olje- og gasspriser. Resultatet pr.  

aksje var på 11,50 kr mot 7,64 kr i 2003. 

Statoils avkastning på gjennomsnittlig syssel-

satt kapital 1) var ved utgangen av 2004 på 23,5 

pst. mot 18,7 pst. i 2003. Basert på Statoils 

langsiktige prisforutsetninger var normalisert 

avkastning på sysselsatt kapital ved utgangen 

av året på 12,3 pst. Dette var bedre enn det 

fastsatte målet på 12 pst. Statoil vil utbetale et 

utbytte for 2004 på om lag 11,5 mrd kr, hvorav 

om lag 4,5 mrd kr er ekstraordinært.

Kontaktinformasjon
Adresse: 4035 Stavanger
Telefon: +47 51 99 00 00
Internett: www.statoil.com

Konsernsjef
Helge Lund

Styrelder
Jannik Lindbæk

Styremedlemmer
Kaci Kullmann Five, Knut Åm, Finn A. Hvistendahl, 
Grace R. Skaugen, Eli Sætersmoen, Stein Bredal *, 
Lill-Heidi Bakkerud * og Morten Svaan *

* Ansattes representanter

Revisor
Ernst & Young

Statlig eierandel
70,9 % (Olje- og energidepartementet)

STATOIL ASA

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 305 722 250 119
Sum kostnader 240 603 200 629
Driftsresultat 65 119 49 490
Netto finansposter 5 439 1 237
Andre poster 0 -6 025
Resultat før skatt og minoriteter 70 558 44 702
Skattekostnad 45 307 27 349
Minoritet 505 289
Resultat etter skatt og minoritet 24 746 17 064

Balanse 2004 2003
Varige driftsmiddel 154 985 128 325
Finansielle anleggsmiddel 27 680 33 365
Sum anleggsmidler 182 665 161 690
Omløpsmiddel 63 158 56 838
Sum eiendeler 245 823 218 528

Innskutt egenkapital 17 835 17 833
Opptjent/ annen egenkapital 56 459 46 758
Minoritetsinteresse 1 616 1 483
Egenkapital 75 910 66 074
Utsatt skatt 44 633 37 948
Andre avsetning for forpliktelser 23 779 20 630
Langsiktig gjeld 26 482 28 775
Kortsiktig rentebærende gjeld 7 731 6 045
Kortsiktig rentefri gjeld 67 288 59 056
Sum gjeld og forpliktelser 169 913 152 454
Sum egenkapital og gjeld 245 823 218 528

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 38 807 30 797
Investeringsaktiviteter -31 959 -23 198
Finansieringsaktiviteter -9 055 -7 862
Endring betalingsmidler -2 207 -263

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 110 123 100 894
EBITDA 83 910 67 258
EBIT 66 451 50 931
Egenkapitalandel 32 % 31 %
Egenkapitalrentabilitet 33 % 26 %
Gj.snitt. EK-rentabilitet siste 5 år 28 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 60 % 50 %

Verdier og utbytte 2004 2003
Markedsverdi ved årsslutt 205 784 161 919
Pris/bok 2,7 2,5
Sluttkurs 95,00 74,75
Avsatt til utbytte for regnskapsåret 11 481 6 390
Statens andel av avsatt utbytte 8 139 5 222
Utbytteandel 46 % 37 %
Gj.snitt. utbytteandel siste 5 år 43 %
Avkastning inkl. utbytte siste år 31 % 33 %
Gj.snitt. avkastning siste 3 år 15 %
Salgsproveny til staten 9 859 0

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 23 899 19 326
Statens eierandel årsslutt 76 % 82 %
Andel kvinner i styret totalt 44 % 44 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 50 % 50 %

1) Dette måltallet er definert som årsresultat pluss minoritetsinteresser 
og netto finanskostnader etter skatt i prosent av gjennomsnitt-
lig sysselsatt kapital. Dette måltallet er ikke sammenlignbart med 
departementets definisjon for rentabilitet på sysselsatt kapital.
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Kontaktinformasjon
Adresse: Stensberggata 25, Postboks 8115 Dep
0032 Oslo
Telefon: +47 22 45 10 00
Internett: www.statskonsult.no

Administrerende direktør
Gunnar Bakkeland

Styreleder
Kari Gjesteby 

Styremedlemmer
Cato Hellesjø, Annette Selmer, Anne Sæterdal, Stei-
nar Hopland (ut januar 2005), Inger Johanne Sundby 
* og Ellen Hov Aanæs *

*Ansatte representanter

Revisor
Ernst & Young AS

Statlig eierandel
100 % (Moderniseringsdepartementet)

Statskonsult AS ble etablert som aksjeselskap 

19. desember 2003 med regnskapsmessig virk-

ning fra 1. januar 2004, heleid av staten ved 

Moderniseringsdepartementet. Selskapet til-

byr rådgivning, bistand, analyse og utredning 

innenfor områdene strategi, e-forvaltning og 

kompetanse, spesielt rettet mot utvikling av 

statsforvaltningen i Norge. Kundene er pri-

mært departementer, direktorater og andre 

forvaltningsorganer.

Viktige hendelser

Bakgrunnen for omdanningen av Statskon-

sult til aksjeselskap er gitt i St.prp. nr.1 (2003-

2004). Omstillingen fra direktorat til aksjesel-

skap er forventet å gi underskudd for selskapet 

i en overgangsperiode, forutsetningen fra eier 

ved etableringen innebærer at selskapet skal 

gå med overskudd senest i 2007. Det ble ved 

etableringen pekt på behovet for en gjennom-

gående effektivisering og omstilling av virk-

somheten, med en betydelig nedbemanning 

for at selskapet skal bli i stand til å tilpasse seg 

markedsmessige rammebetingelser. Gjennom 

2004 ble således bemanningen i selskapet re-

dusert med ca. 1/3.

Gunnar Bakkeland ble ansatt som ny adminis-

trerende direktør for selskapet i juli 2004.

Økonomisk utvikling

I 2004 ble inntektene fra virksomheten 63,1 

mill kr. Resultatet etter skatt for 2004 ble –36,1 

mill kr. Underskuddet var lavere enn forventet 

ved oppstart og skyldes lavere kostnader. Det 

er gjennomført en betydelig restrukturering av 

selskapet i 2004, og selskapet er i rute i forhold 

til å gå med overskudd innen senest 2007. Ved 

etablering fikk selskapet tilført 103,8 mill kr i 

egenkapital. Ved inngangen til 2005 hadde sel-

skapet en egenkapital på 67,7 mill kr 

STATSKONSULT AS

Mill kr

Resultatregnskap 2004
Driftsinntekter 63,1
Driftskostnader 100,7
Driftsresultat -37,6
Netto finansposter 1,5
Resultat før skatt og minoriteter -36,1
Skattekostnad 0,0
Resultat etter skatt og minoritet -36,1

Balanse 2004
Immatrielle eiendeler 0,1
Varige driftsmiddel 2,7
Finansielle anleggsmiddel 0,9
Sum anleggsmidler 3,8
Omløpsmiddel 102,2
Sum eiendeler 106,0

Innskutt egenkapital 67,7
Opptjent/ annen egenkapital 0,0
Sum egenkapital 67,7
Utsatt skatt 0,0
Andre avsetning for forpliktelser 15,9
Langsiktig gjeld 0,0
Kortsiktig rentebærende gjeld 0,0
Kortsiktig rentefri gjeld 22,4
Sum gjeld og forpliktelser 38,3
Sum egenkapital og gjeld 106,0

Kontantstrøm 2004
Operasjonelle aktiviteter -10,0
Investeringsaktiviteter -1,5
Finansieringsaktiviteter 109,5
Endring betalingsmidler 98,0

Regnskapsnøkkeltall 2004
Sysselsatt kapital 68
EBITDA -35
EBIT -36
Egenkapitalandel 64 %
Egenkapitalrentabilitet -53 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -53 %

Verdier inn og ut av selskapet 2004
Kapitalinnskudd fra staten 103,8
Utbytte for regnskapsåret 0
Statens andel av avsatt utbytte 0

Annen informasjon 2004
Antall ansatte 80
Statens eierandel årsslutt 100 %
Andel kvinner i styret totalt 83 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 50 %
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Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S 

ble stiftet i 1916. Selskapet driver kullgruve-

virksomhet på Svalbard gjennom et heleid 

datterselskap, Store Norske Spitsbergen Gru-

bekompani AS (SNSG). Om lag 95 pst av pro-

duksjonen eksporteres. Gruvevirksomheten er 

i dag hovedsakelig konsentrert rundt driften i 

Svea Nord. Gruvedriften skal drives uavhengig 

av statlig støtte. Gruveselskapet SNSG har en 

bemanning på 265 og budsjetterer med et pro-

duksjonsvolum i 2005 på 3 mill tonn kull.

Viktige hendelser

SNSG har i 2004 fullført en ca. 6 km lang trans-

port- og vannlensetunnel fra Svea Nord-gruva 

og ned til Braganzavågen ved Svea. Investe-

ringskostnadene beløper seg til ca. 280 mill 

kr. Omleggingen av den landbaserte kulltran-

sporten ventes å gi en vesentlig reduksjon i de 

årlige transportkostnadene, samtidig som den 

har gunstige virkninger for miljø og sikkerhet.

Etter å ha vurdert flere mulige kjøpere la styret 

i Store Norske Spitsbergen Kulkompani i juni 

2004 fram en tilråding for Nærings- og han-

delsdepartementet om å avslutte arbeidet med 

en eventuell delprivatisering av kulldriften.  

Nærings- og handelsdepartementet sluttet seg 

til dette. 

Økonomisk utvikling:

Store Norske hadde i 2004 driftsinntekter på 

1 315 mill kr på konsernbasis og oppnådde et 

årsresultat på 219 mill kr. Tilsvarende tall for 

2003 var 945 mill kr og 64 mill kr. Produksjons-

volumet lå på samme nivå, 2,9 mill tonn, for 

de to årene. Resultatforbedringen skyldes ho-

vedsakelig høyere kullpriser på verdensmarke-

det og kvalitetsutvikling har medført at selska-

pet selger en større andel kull til metallurgisk  

industri hvor prisene er høyere. Morselskapet 

delte ut et utbytte på 107 mill kr for regnskaps-

året 2004, mot 7,5 mill kr året før.

 

Kontaktinformasjon
Adresse: 9170 Longyearbyen
Telefon: +47 79 02 52 00
Internett: www.snsk.no

Daglig leder
Robert Hermansen

Styreleder
Steinar Høgaas

Styremedlemmer
Ole Fredrik Hienn, Atle Fornes, Esther Kostøl, Lise 
Chatwin Olsen, Anita Johansen *, Sverre Henning 
Engh * og Jarle Haagensen *

* Ansattes representanter

Revisor
KPMG AS

Statlig eierandel
99,94 % (Nærings- og handelsdepartementet)

STORE NORSKE SPITSBERGEN 
KULKOMPANI AS

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 1 315 945
Driftskostnader 1 091 876
Driftsresultat 224 69
Netto finansposter 3 5
Resultat før skatt og minoriteter 227 74
Skattekostnad -9 -10
Minoritet 0 0
Resultat etter skatt og minoritet 219 65

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 52 15
Varige driftsmidler 784 690
Finansielle anleggsmidler 854 14
Sum anleggsmidler 864 719
Omløpsmidler 314 187
Sum eiendeler 1 168 906

Innskutt egenkapital 164 164
Opptjent/ annen egenkapital 250 127
Minoritet 0 0
Egenkapital 414 292
Avsetning til forpliktelser 20 9
Langsiktig gjeld 390 447
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 49
Kortsiktig rentefri gjeld 349 109
Sum gjeld og forpliktelser 754 614
Sum egenkapital og gjeld 1 168 906

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 312 45
Investeringsaktiviteter -183 -164
Finansieringsaktiviteter -79 76
Endring betalingsmidler 51 -43

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 804 787
EBITDA 310 164
EBIT 225 100
Driftsmargin 17 % 7 %
Egenkapitalandel 35 % 32 %
Egenkapitalrentabilitet 53 % 22 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 3 år 1) 34 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 28 % 13 %

Utbytte 2004 2003
Avsatt utbytte 107 8
Utbytteandel 47 % 12 %
Snitt utbytteandel siste 3 år 1) 23 %
Utbytte til staten 107 8

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 265 233
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret, totalt 38 % 38 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 40 %

1) Beregnet av siste tre år, fordi selskapet fikk tilskudd i årene 2000 og 
2001.
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Kontaktinformasjon
Adresse: Snarøyveien 30, 1331 Fornebu
Telefon: +47 67 89 00 00 
Internett: www.telenor.com 

Konsernsjef
Jon Fredrik Baksaas

Styreleder
Thorleif Enger

Styremedlemmer
Bjørg Ven, Jørgen Lindegaard, Hanne de Mora, Lise-
lott Kilaas, John Giverholt, Paul Bergquist 1), Harald 
Stavn *, Per Gunnar Salomonsen * og Irma Tystad *

* Ansattes representanter

Revisor
Ernst & Young AS

Statlig eierandel
53,96 % (Nærings- og handelsdepartementet) 

1) Valgt 7/4-05  

Telenor er den største telekommunikasjonsbe-

driften i Norge og har betydelige mobile opera-

sjoner i utlandet. Telenors virksomhet er basert 

på formidling av tale, informasjon, kunnskap, 

og underholdning til sluttbrukere gjennom et 

bredt spekter av moderne kommunikasjonstje-

nester. Tjenestene baserer seg både på trådløse 

kommunikasjonsplattformer som mobil, satel-

litt- og kringkastingsnett, og faste plattformer 

som telefoni, IP- og kabelnett. Konsernets fire 

foretningsområder er Mobile, Fixed, Broadcast, 

og øvrige enheter. 

Telenor ble børsnotert 4. desember 2000. 

Viktige hendelser

Staten gjennomførte et nedsalg av Telenor 

aksjer 29. mars 2004. Statens eierandel ble 

derved redusert til 53,15 pst. Etter dette har 

Telenor slettet egne aksjer som selskapet ble 

tildelt i forbindelse med børsintroduksjonen 

i 2000 og emittert aksjer til bruk i selskapets  

aksjeprogram for ansatte og opsjonprogram, 

slik at statens eierandel nå er 53,96 pst. I forbin-

delse med Telenors tilbakekjøp av egne aksjer 

for sletting innløste staten vel 14 mill aksjer på 

ordinær generalforsamling 2004 mot et veder-

lag på vel 695 mill kr. Dette skjedde i henhold 

til inngått avtale mellom Telenor og Nærings- 

og handelsdepartementet som sikrer at statens 

eierandel ikke endres ved tilbakekjøp med slet-

ting. Det ble inngått ny avtale om tilbakekjøp 

som løper fram til senest 1. juli 2005.

Telenor solgte sine resterende ni prosent av 

aksjene i det greske mobilselskapets Cosmote 

med en gevinst på 2,6 mrd kr før skatt. Telenor 

kjøpte seg opp til 100 pst eierandel i det dan-

ske mobilselskapet Sonofon og i det Monte-

negroanske mobiltelefonselskapet ProMonte. 

I tillegg økte Telenor sin eierandel i Gram-

eenPhone i Bangladesh til 62 pst.

Telenor fikk i 2004 lisens til å drive nytt mo-

bilnettverk i Pakistan for en periode av 15 år. 

Nettet ble tatt i bruk i mars 2005. 

Økonomisk utvikling

Driftsinntektene var 61,3 mrd kr, mot 53,1 mrd 

kr året før. Resultat etter skatt og minoritets-

interesser utgjorde 5,3 mrd kr, som inkluderer 

nedskrivningen av investeringen i danske Sono-

fon med 2,4 mrd kr. Resultatet er likevel en øk-

ning på 0,8 mrd fra foregående år. Resultat-

forbedringen skyldtes i stor grad inntektsvekst 

uten tilsvarende kostnadsøkninger. Konsernet 

har en høy finansiell soliditet. Ved utgangen 

av 2004 utgjorde egenkapitalandelen ca. 47 

pst og forholdet mellom netto rentebærende 

gjeld og justert EBITDA var 0,90. Det forventes 

at en økende andel av Telenors driftsinntekter 

og økonomiske resultater i årene framover vil 

komme fra mobilvirksomheten utenfor Nor-

den. Staten mottar 1,4 mrd kr i utbytte for 

regnskapsåret 2004 fra Telenor

TELENOR ASA

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 61 302 53 121
Driftskostnader 54 700 45 561
Driftsresultat 6 602 7 560
Netto finansposter 2 244 -134
Resultat før skatt og minoriteter 8 846 7 426
Skattekostnad -2 244 -2 376
Minoritet 1 244 490
Resultat etter skatt og minoritet 5 358 4 560

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 25 963 18 610
Varige driftsmidler 37 676 35 722
Finansielle anleggsmidler 7 720 14 014
Sum anleggsmidler 71 359 68 346
Omløpsmidler 16 735 17 764
Sum eiendeler 88 094 86 110

Innskutt egenkapital 28 037 29 480
Opptjent/ annen egenkapital 9 557 7 757
Minoritet 4 074 3 646
Egenkapital 41 668 40 883
Avsetning til forpliktelser 3 120 1 645
Langsiktig gjeld 21 174 26 130
Kortsiktig rentebærende gjeld 3 991 386
Kortsiktig rentefri gjeld 18 141 17 066
Sum gjeld og forpliktelser 46 426 45 227
Sum egenkapital og gjeld 88 094 86 110

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 18 991 13 676
Investeringsaktiviteter -13 031 -3 454
Finansieringsaktiviteter -8 255 -7 887
Valutaeffekt 268 -45
Endring betalingsmidler -2 563 2 380

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 66 833 67 399
EBITDA 24 686 20 192
EBIT 10 467 9 450
Egenkapitalandel 47 % 47 %
Egenkapitalrentabilitet 14 % 12 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 7 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 16 % 14 %

Verdier og utbytte 2004 2003
Markedsverdi ved årsslutt 96 250 78 475
Pris/bok 2,6 2,1
Sluttkurs 55,00 43,50
Avsatt utbytte 2 624 1 776
Utbytteandel 49 % 39 %
Snitt utbytteandel siste 5 år 25 %
Utbytte til staten 1 417 959
Avkastning inkl. utbytte siste år 29 % 69 %
Gj.snitt. avkastning siden børsno-
tering 8 %
Salgsproveny til staten ved nedsalg 
og sletting 9 085 8 082

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 21 750 20 190
Statens eierandel årsslutt 54 % 63 %
Andel kvinner i styret, totalt 40 % 40 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 43 % 43 %
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Venturefondet AS ble stiftet 12. juli 2000.  

Virksomheten investerer i aksjer og yter  

ansvarlig lån til investerings- og venture- 

selskaper. Venturefondet eier i dag andeler i 3 

regionale fond; Nordnorsk Vekst AS, Trønde-

lag Vekst AS og Sikon Øst ASA. For Nordnorsk 

Vekst AS, Trøndelag Vekst AS foreligger det 

lukkingsvedtak. 

I forbindelse med salget av SND Invest AS ble 

samtlige aksjer i Venturefondet AS i desember 

2003 overført til Nærings- og handelsdeparte-

mentet. Selskapet har ingen ansatte, men blir 

forvaltet av styret. 

Venturefondet tar sikte på å avvikle sine  

engasjementer enten ved lukking og avvikling 

av fondene, hvor fondet har eierandeler eller 

ved salg av statens andel.

Viktige hendelser

Venturefondet har i løpet av 2004 avhendet 

sine aksjeposter i Bergen Industriutvikling AS 

og BTV fond. 

Økonomisk utvikling

2004 er selskapets femte driftsår. Resultat 

viste et underskudd på 16 mill kr. Dette skyl-

des dels realiserte tap ved salg av eiendeler og 

dels nedskrivning av verdiene på gjenværende 

aksjeposter.

Venturefondet
Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 35 Lindeberg Gård, 1007 Oslo
Telefon: + 47 22 01 75 02

Styreleder
Thor Svegården

Styremedlemmer
Jon Melle, Anders Thuve, Kristine Klaveness, Ida 
Espolin Johnsen

Revisor
PricewaterhouseCoopers DA 

Statlig eierandel
100 % (Nærings- og handelsdepartementet)

VENTUREFONDET AS

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 4 1
Driftskostnader 18 20
Driftsresultat -14 -19
Netto finansposter 1 0
Resultat før skatt og minoriteter -14 -18
Skattekostnad -2 2
Minoritet 0 0
Resultat etter skatt og minoritet -16 -17

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 0 2
Varige driftsmidler 0 0
Finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 2
Omløpsmidler 92 106
Sum eiendeler 92 109

Innskutt egenkapital 92 108
Opptjent/ annen egenkapital 0 0
Minoritet 0 0
Egenkapital 92 108
Avsetning til forpliktelser 0 0
Langsiktig gjeld 0 0
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 0
Kortsiktig rentefri gjeld 0 1
Sum gjeld og forpliktelser 0 1
Sum egenkapital og gjeld 92 109

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 92 108
EBITDA 2 -1
EBIT -14 -18
Egenkapitalandel 100 % 99 %
Egenkapitalrentabilitet -18 % -15 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år -16 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -15 % -18 %

Utbytte 2004 2003
Avsatt utbytte 0 0
Utbytteandel 0 % 0 %
Snitt utbytteandel siste 2 år 0 %
Utbytte til staten 0 0
Verdi av aksjer som staten mottok ifm 
salg av SND Invest 0 113

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 0 0
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret, totalt 40 % 0 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 0 %
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Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 8109 Dep., 0032 Oslo
Telefon: +47 22 96 11 00
Internett: www.veso.no

Administrerende direktør 
Arne Ruud

Styreleder
Bjørn Kolltveit

Styremedlemmer
Kristin Woje Ellingsen, Reidun Ann Støle, Anne Ceci-
lie Holm, Per Folkestad, Hans Hekland, Even Thoen * 
og Arnfinn Aunsmo *

Revisor 
ESS Revisjon AS

Statlig eierandel 
51 % (Landbruks- og matdepartementet)

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS er en 

kunnskapsbedrift med faglig fundament i nor-

ske veterinærmedisinske og beslektede miljøer. 

En vesentlig del av virksomheten er knyttet til 

leveranser til norsk oppdrett og akvakultur. 

Dette omfatter salg av veterinære vaksiner 

og relaterte produkter. Bedriften er også ver-

densledende når det gjelder gjennomføring av 

kontrollerte smitteforsøk og feltforsøk på fisk. 

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter har også 

samarbeid med Direktoratet for naturforvalt-

ning i ulike prosjekter innenfor villaksproble-

matikken. 

Staten har som målsettikng at bedriften skal 

være en aktiv formidler av kompetanse og tje-

nester fra de veterinære forskningsmiljøene og 

det veterinærmedisinske fagfelt.

Beskrivelse av viktige hendelser i løpet av 

året

Utredning og innstilling om blågrønn matalli-

anse ble lagt frem i desember 2004. Nye gros-

sistforskrifter vedrørende salg av seravaksiner 

og handelsvarer til dyr ble innført. Endring av 

behandlingsmetode mot Gyrodactylus Salaris i 

Lærdalsvassdraget.

Økonomisk utvikling

Driftsinntektene var 184 mill kr i 2004 mot 

168 mill kr i 2003. Resultat etter skatt var et 

overskudd på 400 000 kroner, mot 2,5 mill 

kr i 2003. Resultatet i 2004 ble svekket da  

avdelingene på Vikan og i Trondheim hadde en 

resultatsvikt. De øvrige avdelinger gikk i hen-

hold til forventningene. Veterinærmedisinsk 

Oppdragssenter betaler ut 1,5 mill kr i utbytte 

for regnskapsåret 2004, hvorav staten mottar 

0,77 mill kr.

VETERINÆRMEDISINSK
OPPDRAGSSENTER AS

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 184,0 168,0
Driftskostnader 181,3 163,1
Driftsresultat -0,4 2,0
Netto finansposter 0,4 1,0
Resultat før skatt og minoriteter 0,0 2,9
Skattekostnad -0,4 0,4
Årsresultat 0,4 2,5

Balanse 2004 2003
Varige driftsmiddel 19 20
Finansielle anleggsmiddel 0 0
Anleggsmiddel 19 20
Omløpsmiddel 50 44
Sum eiendeler 69 64

Innskutt egenkapital 5 5
Opptjent/ annen egenkapital 30 30
Egenkapital 35 35
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetning for forpliktelser 0 0
Langsiktig gjeld 0 0
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 0
Kortsiktig rentefri gjeld 34 29
Sum gjeld og forpliktelser 34 29
Sum egenkapital og gjeld 69 64

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 15 -4
Investeringsaktiviteter -2 -4
Finansieringsaktiviteter -2 0
Endring betalingsmidler 11 -8

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 35 35
EBITDA 3 6
EBIT 0 3
Egenkapitalandel 51 % 55 %
Egenkapitalrentabilitet 1 % 7 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 4 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 0 % 9 %

Utbytte 2004 2003
Utbytte for regnskapsåret 1,5 1,5
Statens andel av avsatt utbytte 0,8 0,8
Utbytte andel 375 % 60 %
Gj.snitt. utbytteandel siste 5 år 103 %

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 48 55
Statens eierandel årsslutt 51 % 51 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 38 % 38 %
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Yara International ASA ble etablert som selskap 

den 24. mars 2004 ved utskillelse av agrivirk-

somhetene fra Norsk Hydro. 

Yara er et kjemi-konsern som i hovedsak  

fokuserer på produksjon, distribusjon og  

omsetning av nitrogenkjemikalier. Produktenes  

viktigste anvendelse er til gjødsel. Yara er  

verdens ledende leverandør av mineralgjødsel 

og står særlig sterkt innen nitrogenbaserte 

gjødselstyper. Yara har også en sterk posisjon 

i industrielle markeder i Europa som leveran-

dør av nitrogenbaserte kjemikalier og er den 

ledende leverandøren av flytende CO2 bl.a. til 

bryggeriindustrien i Norge og Europa. Yara har 

kontorer i ca. 50 land fordelt på alle verdens- 

deler og selger over 20 mill tonn mineral- 

gjødsel årlig i mer enn 120 land.

Viktige hendelser

Yara International ASA ble notert på Oslo Børs 

25. mars 2004 til en verdi av 41 kr pr. aksje. 

Ved årsslutt var børskursen 79,75 kr pr. aksje.

Qafco-4-anlegget i Qatar, der Yara eier 25 pst 

ble åpnet i 2004. I februar 2005 ble en inten-

sjonsavtale om å etablere Qafco-5 underteg-

net. Industriområdet, Qafco, er verdens største 

når det gjelder ureaproduksjon og ammoniakk 

basert på gassleveranser fra den Persiske Gulf. 

Kapasiteten er ca. 2,8 mill tonn urea og 2,0 mill 

tonn ammoniakk p.a. Qafco-5 vil øke kapasite-

ten til hhv 3,9 mill tonn urea og 3,0 mill tonn 

ammoniakk p.a. 

Ekstraordinær generalforsamling i Yara 16. 

juni 2004 besluttet å gi selskapet fullmakt 

om tilbakekjøp av inntil 5 pst av utestående 

aksjer med sikte på sletting. Det ble den 14. 

oktober 2004 inngått avtale med staten, hvor  

staten forplikter seg til å innløse et proporsjonalt  

antall aksjer i forbindelse med vedtak om slet-

ting av tilbakekjøpte aksjer. 

Økonomisk utvikling

2004 er første regnskapsår for Yara. Alle ved-

lagte regnskapstall er konserntall på proforma 

basis. Selskapets første driftsår ble et godt 

år. Resultat etter skatt og minoritetsinteres-

ser var 3,8 mrd kr i 2004 sammenlignet med 

2,8 mrd kr i 2003. EBITDA var på 5,7 mrd kr i 

2004 sammenlignet med 4,7 mrd i 2003. Yaras 

driftsinntekter var på 43,3 mrd kr i 2004. En 

økning på 12 pst sammenlignet med 2003. Det 

vesentligste av forbedringen i resultat skyldtes 

gjødselsprisene samt produktivitetsgevinster.

Selskapet betaler 2,25 kr pr. aksje i utbytte for 

regnskapsåret 2004, og staten mottar 260 mill 

kr i utbytte fra Yara for regnskapsåret 2004. 

Yaras børskurs har i 2005 vist en videre posi-

tiv utvikling med kursnoteringer på over 100 

kr aksjen.

Kontaktinformasjon
Adresse: Bygdøy Alle 2, Postboks 2464 Solli 
0202 Oslo
Telefon: + 47 24 15 70 00
Internett: www.yara.com

Konsernsjef
Thorleif Enger

Styreleder
Øyvind Lund

Styremedlemmer
Åse Aulie Michelet, Lone Fønss Schrøder, Leiv Ner-
gaard, Jørgen Ole Haslestad, Arthur Frank Bakke *, 
Charlotte Dyrkorn * og Frank Andersen *

* Ansattes representanter

Revisor
Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS

Statlig eierandel
36,21 % (Nærings- og handelsdepartementet)

YARA INTERNATIONAL ASA

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 43 252 38 481
Driftskostnader 39 667 35 730
Driftsresultat 3 584 2 751
Netto finansposter 1 342 404
Resultat før skatt og minoriteter 4 927 3 156
Skattekostnad -1 185 -966
Minoritet -20 3
Resultat etter skatt og minoritet 3 762 2 190

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 1 646 1 024
Varige driftsmidler 6 786 7 219
Finansielle anleggsmidler 3 709 3 580
Sum anleggsmidler 12 141 11 822
Omløpsmidler 15 345 14 769
Sum eiendeler 27 486 26 592

Innskutt egenkapital 4 241 4 246
Opptjent/ annen egenkapital 6 473 5 349
Minoritet 63 96
Egenkapital 10 777 9 691
Avsetning til forpliktelser 3 313 2 888
Langsiktig gjeld 4 494 7 488
Kortsiktig rentebærende gjeld 951 531
Kortsiktig rentefri gjeld 7 950 5 993
Sum gjeld og forpliktelser 16 708 16 900
Sum egenkapital og gjeld 27 486 26 591

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 3 772 1 628
Investeringsaktiviteter -986 -734
Finansieringsaktiviteter -2 851 -964
Endring betalingsmidler 77 7

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 16 222 17 710
EBITDA 5 732 4 651
EBIT 4 524 3 504
Egenkapitalandel 39 % 36 %
Egenkapitalrentabilitet 35 % 23 %
Snitt EK rentabilitet siste 5 år n/a
Rentabilitet sysselsatt kapital 28 % 20 %

Verdier og utbytte 2004 2003
Markedsverdi ved årsslutt 25 520 n/a
Pris/bok 2,4 n/a
Sluttkurs 79,75 n/a
Avsatt utbytte 712 n/a
Utbytteandel 19 % n/a
Snitt utbytteandel siste år 19 % n/a
Utbytte til staten 260 n/a
Avkastning inkl. utbytte siden 
børsnotering 95 % n/a
Gj.snitt. avkastning siste 5 år n/a

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 7 067 n/a
Statens eierandel årsslutt 36 % n/a
Andel kvinner i styret, totalt 38 % n/a
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % n/a
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Statlig eierskap for å ivareta sektorpolitiske og samfunns-
messige målsetninger er fortsatt viktig. Selskapene vil da 
være virkemidler innenfor bestemte politikkområder, i til-
legg til de kommersielle målene staten har til selskapene. 
For enkelte selskap vil det være å gå i balanse (helsefor-
etakene), mens for andre vil det være mål med best mulig 
resultat under forutsetning om at de sektorpolitiske målset-
ningene er nådd (Posten).

Staten stiller krav til selskapene for å sikre at de sektor- 
politiske målsetningene bak eierskapet nås på en mest  
mulig effektiv måte. Ett eksempel er Vinmonopolet som 
brukes av staten i alkoholpolitikken for å begrense og  
kontrollere tilgjengeligheten på alkohol. Andre gode  
eksempler er målsetningen om økt bruk av kollektiv trans-
port gjennom eierskapet i NSB, sikre leveranse av post i  
Norge gjennom eierskapet i Posten, samt en bedre og mer 
effektiv helsetjeneste gjennom eierskapet i de regionale  
helseforetakene. 

I denne eierberetningen skal det rapporteres på 
følgende selskap med andre mål:

Avinor AS 65

Bjørnøen A/S 66

Gassco AS 67

Industritjeneste AS 68

Kings Bay AS 69

Norfund (Særlovselskap) 70

Norsk Eiendomsinformasjon AS 71

Norsk Rikskringkasting AS 72

Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste AS 73

Norges Statsbaner AS 74

Norsk Tipping AS 75

Petoro AS 76

Posten Norge AS 77

Simula Research Laboratory AS 78

SIVA SF 79

Statnett SF 80

Statsskog SF 81

Uninett AS 82

AS Vinmonopolet (Særlovselskap) 83

Regionale helseforetak

Helse Nord RHF 85

Helse Midt Norge RHF  86

Helse Vest RHF 87

Helse Sør RHF 88

Helse Øst RHF 89

SELSKAPER MED ANDRE MÅL
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Avinor AS ble etablert 1. januar 2003. Selska-

pets hovedoppgave er planlegging, utbygging 

og drift av 46 statlige lufthavner, flysikringstje-

nesten for sivil og militær luftfart, og tilrette-

legging for sikker og effektiv luftfart. Avinors 

virksomhet er i det vesentlige finansiert gjen-

nom brukerbetaling (luftfartsavgiftene) og 

kommersielle inntekter. I tillegg kjøper staten 

regionale lufthavntjenester. Konsernet Avinor 

omfatter morselskapet Avinor AS og dattersel-

skapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eien-

dom AS, Avinor Parkeringsanlegg AS, Flesland 

Eiendom AS og Værnes Eiendom AS. 

Viktige hendelser

Avinor står foran store markedsmessige, tek-

niske og økonomiske utfordringer. For å møte 

utfordringene, vedtok styret i desember 2003 

en omfattende effektiviseringsplan, med sik-

temål å redusere de årlige driftskostnadene 

med om lag 400 mill kr fra og med 2006, 

sammenlignet med kostnadsnivået i 2002. 

Prosjektet innebærer en betydelig reduksjon i 

antall ansatte, og det er bl.a. vedtatt at antall 

kontrollsentraler skal reduseres fra fire til to. 

Gjennomføringen av tiltakene er i rute. I 2003 

og 2004 er det foretatt omfattende investerin-

ger i tiltak for å styrke flysikkerheten, herunder 

tiltak for å redusere risiko for terror og sabo-

tasje på lufthavnene. Revisjon av forskrift om 

utforming av flyplasser innebærer et betydelig 

investeringsbehov. 

Kapitalen i Avinor ble i 2004 satt ned med 113 

mill kr og dekker Luftfartsverkets mellomvæ-

rende med staten. Ved fastsettelsen av egen-

kapitalen til Avinor var det lagt opp til at Avinor 

skulle betale Luftfartsverkets mellomværende 

med staten pr. 31.12.03. 

Økonomisk utvikling

Avinor-konsernets driftsresultat ble på 995 

mill kr, sammenlignet med -346 mill kr i 2003. 

Resultatframgangen skyldes i hovedsak økte 

driftsinntekter, effektivisering, reduksjon i re-

struktureringsforpliktelser samt reduserte mer-

verdiavskrivninger. Konsernets årsresultat etter 

skatt ble 463 mill kr sammenlignet med -577 

mill kr i 2003. Totale investeringer utgjorde 720 

mill kr. Avinor utbetaler 152 mill kr i utbytte til 

staten for regnskapsåret 2004.

Formål og rolle

For Avinor er det også andre mål med statens 

eierskap enn ren bedriftsøkonomisk verdimak-

simering. Formålet med eierskapet til Avinor er 

bl.a. at selskapet skal bidra til å gi publikum 

sikre, miljøvennlige og gode reisetilbud i alle 

deler av landet. Videre skal selskapet oppfylle 

de samfunnsmessige oppgaver på en god og 

kostnadseffektiv måte i henhold til lovgivning, 

konsesjon mv., herunder planlegging og utred-

ning innenfor luftfartssektoren og beredskaps-

oppgaver. 

Annet hvert år legger Samferdselsdepartemen-

tet fram en stortingsmelding om virksomheten 

i Avinor, jf. St.meld. nr. 36 (2003-2004). Eier-

meldingen danner grunnlag for eierstyringen 

de kommende årene. I meldingen orienterer 

departementet om viktige saker som er vedtatt 

eller gjennomført og om selskapets hovedut-

fordringer, strategier og planer for framtida.

Kontaktinformasjon om selskapet
Adresse: Christian Frederiks plass 6, Oslo
Postboks 150, 2061 Gardermoen
Telefon: +47 22 94 20 00
Internett: www.avinor.no 

Administrerende direktør
Randi Flesland

Styreleder
Anders Talleraas

Styremedlemmer
Bård Martin Mikkelsen, Atle Hamar, Grete Willumsen, 
Kristin Vangdal, Magne Jerpstad *, Helge Løbergsli * 
og Bjørn Tore Mikkelsen *

* Ansattes representanter

Revisor
PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel
100 % (Samferdselsdepartementet) 

AVINOR AS

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 5 076 4 548
Driftskostnader 4 080 4 894
Driftsresultat 995 -346
Netto finansposter -438 -394
Resultat før skatt og minoriteter 557 -740
Skattekostnad 94 -163
Minoritet 0 0
Resultat etter skatt og minoritet 463 -577

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 336 4 006
Varige driftsmiddel 19 086 25 454
Finansielle anleggsmiddel 6 5
Sum anleggsmidler 19 428 29 465
Omløpsmiddel 2 515 2 155
Sum eiendeler 21 943 31 620

Innskutt egenkapital 5 905 7 018
Opptjent/ annen egenkapital 1 108 -204
Egenkapital 7 012 6 814
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetning for forpliktelser 5 734 15 598
Langsiktig gjeld 7 823 8 064
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 0
Kortsiktig rentefri gjeld 1 373 1 144
Sum gjeld og forpliktelser 14 931 24 806
Sum egenkapital og gjeld 21 943 31 620

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 1 374 1 321
Investeringsaktiviteter -721 -607
Finansieringsaktiviteter -232 -521
Endring betalingsmidler 421 194

Nøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 14 835 14 879
EBITDA 2 162 1 082
EBIT 1 058 -235
Egenkapitalandel 32 % 22 %
Egenkapitalrentabilitet 7 % -8 %
Gj.snitt. EK-rentabilitet siste 2 år -1 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 7 % -2 %
Regularitet 1) 98 % 98 %
Punktlighet 2) 86 % 89 %
Trafikkutvikling (ant. passasjerer tot.) 31 196 28 995

Offentlige kjøp 2004 2003
Statlig kjøp av regionale 
lufthavntjenester 264 250

Verdier inn og ut av selskapet 2004 2003
Kapitalnedsettelse 113 0
Utbytte for regnskapsåret 152 0
Utbytteandel 33 % 0 %
Statens andel av avsatt utbytte  152 0 
Gj.snitt. utbytteandel siste 2 år 16 %

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 2 732 3 072
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 25 % 25 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 40 %

1) Regularitet (prosentandel av planlagte avganger som blir gjennomført)
2) Punktlighet (prosentandel av gjennomførte avganger som skjer innen 

maksimalt 15 min. forsinkelse)
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Kontaktinformasjon
Adresse: 9173 Ny-Ålesund
Telefon: +47 79 02 72 00
Internett: www.kingsbay.no

Daglig leder
Oddvar Midtkandal

Styreleder
Knut M. Ore

Styremedlemmer
Ann-Kristin Olsen, Roald G. Bergsaker, Kirsten Broch 
Mathisen og Pål Prestrud

Revisor
Ishavsbyen Revisjon AS

Statlig eierandel
100 % (Nærings- og handelsdepartementet)

Bjørnøen AS eier all grunn og noen kultur-

historiske bygninger på Bjørnøya. Selskapets 

formål er å ivareta drift og utnyttelse av sel-

skapets eiendommer. I/S Bjørnøen Kulkompani 

ble stiftet 3. juni 1918. Selskapet ble overtatt 

av den norske stat i 1932 og ble i 1967 ad-

ministrativt underlagt Kings Bay AS, som også 

leverer forvaltningstjenester til selskapet. Deler 

av statstilskuddet til Kings Bay overføres til drift 

av Bjørnøen. Selskapet har samme styre og  

administrerende direktør som Kings Bay og har 

ingen ansatte. 

Bjørnøen AS leier ut grunn til værvarslingstje-

nesten, Avinor og Telenor kystradio. Det fore-

går noe forskningsaktivitet på øya. Bjørnøya 

naturreservat ble opprettet 16. august 2002. 

Fredningen omfatter hele øya med unntak av 

et mindre landareal. 

Økonomisk utvikling

Selskapets driftsinntekter kommer fra utleie av 

eiendommer og utgjorde 14 687 kr i 2004. De 

driftskostnader som overskyter dette, dekkes 

av tilskudd overført fra Kings Bay AS, og be-

vilges over statsbudsjettet. Tilskuddet utgjorde 

148 605 kr i 2004. 

Formål og rolle

Oppgaven Bjørnøen er pålagt, er en samfunns-

oppgave med både nasjonale og internasjonale 

dimensjoner. Med bakgrunn i de spesielle hen-

syn som gjør seg gjeldende vedrørende nasjo-

nalt eierskap i Svalbard-området, vil Bjørnøen 

AS forbli et heleid statlig selskap. 

BJØRNØEN AS

Tusen kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 163 215
Hvorav tilskudd fra Kings Bay AS 149 200
Driftskostnader 163 168
Driftsresultat 0 47
Netto finansposter 0 0
Resultat før skatt og minoriteter 0 47
Skattekostnad 0 0
Minoritet 0 0
Resultat etter skatt og minoritet 0 47

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 0 0
Varige driftsmidler 3 900 3 900
Finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3 900 3 900
Omløpsmidler 192 141
Sum eiendeler 4 092 4 041

Innskutt egenkapital 4 000 4 000
Opptjent/ annen egenkapital 41 41
Minoritet 0 0
Egenkapital 4 041 4 041
Avsetning til forpliktelser 0 0
Langsiktig gjeld 0 0
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 0
Kortsiktig rentefri gjeld 51 0
Sum gjeld og forpliktelser 51 0
Sum egenkapital og gjeld 4 092 4 041

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 0 0
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret, totalt 40 % 40 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 40 %
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Gassco er et heleid statlig aksjeselskap som er 

operatør for rørledninger og transportrelaterte 

gassbehandlingsanlegg. Dette ansvaret omfat-

ter drift av gasstransportsystemet og utbyg-

ging. Gassco har også et særlig operatøransvar 

for den helhetlige driften av gasstransportsys-

temet, og for å sikre at transport- og behand-

lingsanleggene tjener alle produsentene av 

gass og bidrar til en samlet effektiv utnyttelse 

av gassressursene.

Gassco har en sentral rolle i videreutviklingen 

av gasstransportsystemet. Dette består bl.a. i å 

samordne prosesser for videreutvikling av infra-

strukturen for transport og behandling av gass 

fra norsk sokkel. En del av Gasscos oppgave er 

også å allokere kapasiteten i transportsystemet 

til skipere av gass.

Gassco er selv ikke eier av transportsystemet. 

Transportsystemet eies av interessentskap, 

bestående av selskaper som er produsenter 

av gass på norsk sokkel. Eierne av infrastruk-

turen finansierer Gasscos utgifter knyttet til 

operatørvirksomheten, og Gassco kaller inn de 

nødvendige midlene forskuddsvis. Aktivitetene 

selskapet utfører anses utøvd på vegne av in-

teressentskapene for deres regning og risiko, 

og det skjer dermed ingen inntjening i Gassco. 

Selskaper som ønsker å transportere gass be-

taler transportariffer som gir investeringene i 

transportsystemet en rimelig avkastning.

Gassco ligger på Bygnes i Karmøy kommune. 

Selskapet hadde 129 ansatte ved utgangen av 

2004.

Viktige hendelser

Transportert mengde gass til de europeiske 

markedene i år 2004 var ifølge Gassco 75 mrd 

kubikkmeter. Dette er en økning fra 2003 på 

nærmere 6 pst. Gassco har i 2004 drevet gass-

transportsystemet med en regularitet på 99,82 

pst. Tilnærmet alle gassleveranser har i 2004, 

som året før, vært innenfor avtalte kvalitets-

spesifikasjoner. 

Gassco har i 2004 utarbeidet et kostnadsforbe-

dringsprogram for interessentskapet Gassled, 

der ambisjonen er å redusere driftskostnadene 

for eksisterende anlegg med 500 mill kr pr. år 

innen 2009. Dette tilsvarer en reduksjon på 

nesten 20 pst sammenlignet med budsjettet 

for 2004.

Fra 1. februar 2004 ble prosesseringsanlegget 

på Kollsnes innlemmet i Gassled, og Gassco 

overtok operatøransvaret fra samme tids-

punkt.
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Hensikten med opprettelsen av Gassco :

• Transport- og behandlingsanleggene skal 

tjene alle produsenter av gass og bidra til 

en samlet effektiv utnyttelse av ressursene 

på kontinentalsokkelen.

• Den ansvarlige for driften av transport-

systemene for gass skal opptre nøytralt i 

forhold til alle brukerne av transportsyste-

met.

• Den ansvarlige for driften har en sentral 

rolle når det gjelder videreutvikling av 

transportsystemet.

Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 93, 5501 Haugesund
Telefon: + 47 52 81 25 00
Internett: www.gassco.no

Administrerende direktør
Brian Bjordal

Styreleder
Brit Kristin Sæbø Rugland

Styremedlemmer
Trygve Refvem, Odd Håkon Hoelsæter, Margaret Elin 
Nystad, Elisabeth Krokeide, Kjellaug Høie Jonassen * 
og Asbjørn Eik-Nes *

* Ansattes representanter

Revisor
Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS

Statlig eierandel
100 % (Olje- og energidepartementet)

GASSCO AS

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 0,0 0,0
Driftskostnader 0,0 0,0
Driftsresultat 0,0 0,0
Netto finansposter 0,2 0,5
Resultat før skatt 0,2 0,5
Skattekostnad -0,4 0,0
Resultat etter skatt 0,5 0,4

Balanse 2004 2003
Utsatt skattefordel 0,1 0,0
Varige driftsmiddel 49,5 40,6
Andre fordringer 30,4 30,4
Sum anleggsmidler 80,0 66,8
Omløpsmiddel 186,2 107,8
Sum eiendeler 266,3 174,6

Innskutt egenkapital 10,0 10,0
Opptjent/ annen egenkapital 1,8 1,2
Egenkapital 11,8 11,2
Utsatt skatt 0,0 0,3
Andre avsetning for forpliktelser 19,2 18,5
Langsiktig gjeld 18,8 26,3
Kortsiktig gjeld 216,6 118,4
Sum gjeld og forpliktelser 254,5 163,4
Sum egenkapital og gjeld 266,3 174,6

Kontantstrøm 2 004 2 003
Operasjonelle aktiviteter 97,2 43,8
Investeringsaktiviteter -21,0 -12,5
Finansieringsaktiviteter -7,5 33,8
Endring betalingsmidler 68,7 65,0

Nøkkeltall 2 004 2003
Rørledningssystem - antall km. 6 600 6 600
Regularitet (%) 99,82 99,83
Gass transportert til ilandføringster-
minalene i Europa (milliarder Sm3) 75 71
Største leveranse pr. døgn (mill Sm3) 265 248

Utbytte 2 004 2 003
Utbytte for regnskapsåret 0 0
Statens andel av avsatt utbytte 0 0

Annen informasjon 2 004 2 003
Antall ansatte 129 121
Statens eierandel årsslutt 100 100
Andel kvinner i styret totalt 57 % 43 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 60 % 60 %
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INDUSTRITJENESTE AS (ITAS)

Industritjeneste AS er en arbeidsmarkeds/att-

føringsbedrift som ble stiftet i 1965. Selskapet 

har som formål å gi tilbud om arbeidstrening, 

prøving, opplæring og kvalifisering, som kan gi 

mulighet for å attføre yrkesvalghemmede og 

andre vanskelig plasserbare arbeidstakere til en 

stabil arbeidssituasjon i det ordinære arbeids-

livet, eller i varig vernet arbeid. Industritjeneste 

AS har sin virksomhet innen industri, service 

og tjenesteytelser, herunder avklarings- opplæ-

rings- og attføringstjenester til Aetat. 

I henhold til selskapets vedtakter skal selskapet 

ikke betale utbytte og overskudd skal forbli i 

selskapet og videreutvikle virksomheten. 

Viktige hendelser 

Itas introduserte nytt kurstilbud innen attføring 

og fornyet avtalen med IKEA om kvalifiserings-

plasser i 2004. Tilbudene i Oslo fengsel Bilverk-

sted og GVO (Grønland Voksenopplæring) ble 

nedlagt og Attføringsvirksomhet (AMB)- tilta-

ket er redusert fra 38 til 30, mens antall plas-

ser innen tilrettelagt arbeid er økt fra 15 til 25. 

I 2004 var Itas på topp i Oslo når det gjelder 

formidling til fast jobb og attføringsportalen i 

Oslo: www.minjobb.no ble lansert.

Økonomisk utvikling

Industritjeneste hadde et resultat på 0,61 mill 

kr i 2004. Dette er en nedgang fra 2003 på 1,1 

mill kr. Nedgangen skyldes blant annet økning 

av utgifter til kollektiv pensjonsforsikring. Like-

ledes har bedriften bortfall av hjemler fra Aetat 

til AMB-tiltak (Attføringsvirksomhet) i i fase II. 

Årets overskudd overføres til annen egenkapi-

tal. Industritjeneste betaler ikke skatt.

Kontaktinformasjon selskapet
Adresse: Postboks 436, Økern , 0513 Oslo
Telefon: +47 23 37 17 00
Internett: www.industritjeneste.no

Administrerende direktør
Arne Smith

Styreleder
Sissel Ose Pedersen

Styremedlemmer
Ellen Bjercke, Olav Råmunddal, Lillian-Kramer Johan-
sen, Torgrim Svensson * og Morten Andersen *

* Ansattes representanter

Revisor
Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS

Statlig eierandel
46,1 % (Justisdepartementet) og 7,3 % (Arbeids- og 
sosialdepartementet)

Mill kr 

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 39,5 40,0
Driftskostnader 38,9 38,2
Driftsresultat 0,6 1,8
Netto finansposter 0,0 -0,1
Resultat før skatt og minoriteter 0,6 1,7
Skattekostnad 0 0
Resultat etter skatt 0,6 1,7

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 3,4 3,4
Varige driftsmiddel 4,0 4,6
Finansielle anleggsmiddel 3,8 3,6
Sum anleggsmidler 11,2 11,6
Omløpsmiddel 2,1 1,9
Sum eiendeler 13,3 13,4

Innskutt egenkapital 0,7 0,7
Opptjent/ annen egenkapital 5,6 5,0
Egenkapital 6,3 5,7
Utsatt skatt 0,0 0,0
Andre avsetning for forpliktelser 0,0 0,0
Langsiktig gjeld 0,0 0,1
Kortsiktig rentebærende gjeld 0,0 0,0
Kortsiktig rentefri gjeld 7,0 7,6
Sum gjeld og forpliktelser 7,0 7,8
Sum egenkapital og gjeld 13,3 13,4

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 6,3 5,8
EBITDA 0,7 1,9
EBIT 0,7 1,9
Egenkapitalandel 47 % 42 %
Egenkapitalrentabilitet 10 % 30 %
Gj.snitt. EK-rentabilitet siste 5 år 1 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 11 % 33 %

Utbytte 2004 2003
Utbytte for regnskapsåret 0 0
Statens andel av avsatt utbytte 0 0

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 138 157
Statens eierandel årsslutt 53,4 % 53,4 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 75 % 75 %
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KINGS BAY AS

Kings Bay eier grunnen og det meste av byg-

ningene i Ny-Ålesund på Svalbard. Selskapet 

har ansvaret for infrastrukturen på stedet,  

inklusive ivaretakelse av miljø og kulturminner. 

Selskapets virksomhet har som mål å yte tje-

nester til og fremme forskning og vitenskaplig 

virksomhet. I løpet av de 10 siste årene har Ny-

Ålesund utviklet seg til å bli et senter for arktisk 

forskning, og stedet har vært preget av store 

utbygginger. Kings Bays mål er å bidra til at Ny-

Ålesund skal framstå som et godt koordinert 

internasjonalt forskningsmiljø. De ansatte i sel-

skapet utfører om lag 25 årsverk på Svalbard. 

Viktige hendelser

Året 2004 har vært et viktig år for selskapet. 

Grunnstenen til Marinlaboratoriet ble lagt ned 

29. juni. Den kinesiske arktiske forskningssta-

sjonen ble offisielt åpnet 30. juli. Videre ble 

Kings Bay og Telenor enige om kontrakt som 

vil sikre Ny-Ålesund høyhastighets datasam-

band innen 1. juni 2005. 

Økonomisk utvikling

Det økonomiske målet for Kings Bay AS er at 

driftsregnskapet skal gå i balanse, mens større 

investeringer og andre ekstraordinære kostna-

der som påløper som følge selskapets særlige 

forpliktelser kan dekkes av tilskudd fra staten. 

Statstilskuddet for 2004 var 13 mill kr. 

Ordinært resultat for 2004 endte med et un-

derskudd på 954 990 kr. Driftsunderskuddet 

ble halvert i forhold til 2003. 
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Kings Bay AS har stor betydning som en nøy-

tral tilrettelegger av infrastrukturtjenestene 

for de forskjellige forskningsmiljøene i Ny Åle-

sund. Den økende interessen for å etablere og 

utvide forskningen i Ny-Ålesund stiller krav til 

hvordan selskapet legger forholdene til rette. 

Forskningsaktiviteten og tilretteleggingen av 

infrastruktur gis prioritet i samsvar med inten-

sjonene i en lokal strategisk plan for stedet, 

utviklet av selskapet og Norsk Polarinstitutt i 

felleskap. Annen virksomhet må tilpasses de 

rammer som forskningsvirksomheten krever. 

Kontaktinformasjon
Adresse: 9173 Ny-Ålesund
Telefon: +47 79 02 72 00
Internett: www.kingsbay.no

Daglig leder
Oddvar Midtkandal

Styreleder
Knut M. Ore

Styremedlemmer
Ann-Kristin Olsen, Roald G. Bergsaker, Kirsten Broch 
Mathisen og Pål Prestrud

Revisor
Ishavsbyen Revisjon AS

Statlig eierandel
100 % (Nærings- og handelsdepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 30,4 26,7
Driftskostnader 31,4 28,8
Driftsresultat -1,1 -2,0
Netto finansposter 0,1 0,0
Resultat før skatt og minoriteter -0,9 -2,1
Skattekostnad 0,0 0,0
Ekstraordinære inntekter 0,0 2,1
Resultat etter skatt og minoritet -1,0 0,1

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 0,3 0,3
Varige driftsmiddel 2,3 2,7
Finansielle anleggsmidler 0,0 0,0
Sum anleggsmidler 2,6 3,0
Omløpsmidler 18,7 12,9
Sum eiendeler 21,3 15,9

Innskutt egenkapital 2,0 2,0
Opptjent/ annen egenkapital 0,2 0,2
Minoritet 0,0 0,0
Egenkapital 2,2 2,2
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Langsiktig gjeld 1,9 2,7
Kortsiktig rentebærende gjeld 0,0 0,0
Kortsiktig rentefri gjeld 17,3 11,1
Sum gjeld og forpliktelser 19,2 13,8
Sum egenkapital og gjeld 21,3 15,9

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 2,7 6,1
Investeringsaktiviteter 0,0 0,0
Finansieringsaktiviteter -0,9 -0,4
Endring betalingsmidler 1,8 5,7

Tilskudd fra Staten 2004 2003
Generelt statstilskudd til drift og 
investeringer 13,0 13,0
Ekstraordinært tilskudd til Marin-
laboratoriet, fra Forskningsrådet og 
Conoco Phillips 16,0 0,0
Tilskudd til Bjørnøen -0,1 -0,2
Sum tilskudd til Kings Bay AS 28,9 12,8
Sponsormidler fra Conoco Philips 6,0 0,0
Sum midler 28,9 12,8
Anvendelse av tilskudd
Investeringer 27,7 7,9
Overført fra tidligere år -6,3 -3,5
Overført til neste år 6,5 6,3
Dekning av underskudd 1,0 2,1

Sum anvendelse av tilskudd 28,9 12,8

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte  21  25 
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret, totalt 40 % 40 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 40 %
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NORFUND

Statens investeringsfond for næringsvirksom-

het i utviklingsland (NORFUND) ble etablert i 

1997. NORFUNDs oppgave er å bidra med in-

vesteringskapital, lån og garantier til utvikling 

av lønnsom og bærekraftig næringsvirksomhet 

i land som ellers ofte ikke har tilgang på kom-

mersiell finansiering på grunn av høy risiko. 

Sammen med britiske Actis eier NORFUND 

fondsforvaltningsselskapet Aureos Capital Ltd, 

som forvalter lokale fond i utviklingsland rettet 

mot små og mellomstore bedrifter. Gjennom 

selskapet Statkraft NORFUND Power Invest AS 

(SN Power), som NORFUND har etablert i sam-

arbeid med Statkraft, bidrar Norfund til økte 

investeringer innenfor utvikling av bærekraftig 

energi i utviklingsland.

Viktige hendelser

NORFUND vedtok i 2004 investeringer i et nytt 

fond og en investeringsfasilitet som ble etablert 

av Aureos; Aureos South East Asia Fund og  

Aureos South Asia Interim Fund. I tillegg ble det 

signert en avtale om en investering i Fundo de 

Investimento Privado-Angola. I samarbeid med 

CDC ble Aureos South Asia Interim Fund etablert 

som en forløper av Aureos South Asia Fund. Det 

ble videre foretatt en egenkapitalinvestering 

i banken DFCU i Uganda. Banken har en utvi-

klingsorientert profil med fokus på småbedrifter. 

I Latin-Amerika ble det inngått en låneavtale 

med Latin American Agribusiness Development 

Corporation (LAAD), som bidrar med lån til 

landbruksprosjekter i hele regionen særlig innen 

produksjon og eksport av frukt og grønnsaker. 

NORFUND etablerte i august 2004 en anbuds- 

garantiordning for delvis refusjon av utgifter i for-

bindelse med deltakelse i internasjonale anbuds-

konkurranser for bistandsfinansierte prosjekter i 

utviklingsland. Ordningen forvaltes av GIEK. 

Økonomisk utvikling

Virksomheten i 2004 resulterte i et underskudd 

på 9,2 mill kr, etter nedskrivninger på 26,9 mill 

kr. Resultatet reflekterer særlig en betydelige 

valutarisiko knyttet til fondets virksomhet i 

andre valutaer enn norske kroner. Over stats-

budsjettet for budsjetterminen 2004 ble fon-

det tilført 341,25 mill kr til grunnfondskapital 

ved investeringer i utviklingsland, samt 143,75 

mill kr til tapsavsetting. Ved utgangen av 2004 

hadde fondet en kapitalbase på 2,3 mrd kr, 

inklusive antatt verdi av låneporteføljen (tidl. 

NORAD). Pr. 31. desember 2004 hadde NOR-

FUND avtalefestet 1,6 mrd kr i investeringer i 

bedrifter og i investeringsfond (inkluderer fel-

leskontrollert virksomhet). Aureos fikk i 2004 

fulltegnet tre nye fond i Afrika. Aureos-syste-

met forvaltet pr. 31.12.04 til sammen 17 lokale 

og regionale investeringsfond med en totalka-

pital på 2,4 mrd kr, hvorav 1,8 mrd kr er tilført 

fra andre investorer enn NORFUND. 
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Staten eier 100 pst av NORFUND (særlov-

selskap). Fondet skal utøve sin virksomhet i 

samsvar med de grunnleggende prinsipper 

for norsk utviklingspolitikk. Oppbyggingen av 

fondet skjer ved årlige bevilgninger over stats-

budsjettet. På sikt er det en målsetting at NOR-

FUNDs drift skal finansieres av dets løpende  

kapitalinntekter og avkastning på investeringer. 

Kontaktinformasjon
Adresse: postboks 1280 Vika, 0111 Oslo 
Telefon: +47 22 01 93 93
Internett: www.norfund.no

Administrerende direktør
Per Emil Lindøe

Styreleder
Arve Johnsen 

Styremedlemmer
Borger A. Lenth, Grete Faremo, Gunn Wenche 
Andersgaard, Erik Århus 

Revisor
KPMG AS

Statlig eierandel
100 % (Det kgl. Utenriksdepartement)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 49 61
Driftskostnader 87 76
Driftsresultat -37 -15
Netto finansposter 28 63
Resultat før skatt og minoriteter -9 48
Skattekostnad 0 0
Minoritet 0 0
Resultat etter skatt og minoritet -9 48

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 0 0
Varige driftsmiddel 2 1
Finansielle anleggsmiddel 477 488
Sum anleggsmidler 478 489
Omløpsmiddel 1 857 1 285
Sum eiendeler 2 335 1 775

Innskutt egenkapital 2 115 1 630
Opptjent/ annen egenkapital 114 125
Egenkapital 2 229 1 755
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetning for forpliktelser 0 0
Langsiktig gjeld 0 1
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 0
Kortsiktig rentefri gjeld 106 18
Sum gjeld og forpliktelser 106 20
Sum egenkapital og gjeld 2 335 1 775

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 118 100
Investeringsaktiviteter -241 -36
Finansieringsaktiviteter 492 488
Endring betalingsmidler 369 552

Verdier inn og ut av selskapet 2004 2003
Kapitalinnskudd fra staten 485 485
Utbytte for regnskapsåret 0 0
Statens andel av avsatt utbytte 0 0
Gj.snitt. utbytteandel siste 5 år 0 %

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 23 22
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 40 % 40 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 40 %
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NORGES STATSBANER AS

Norges Statsbaner (NSB) er Norges største 

transportkonsern med tradisjoner tilbake til 

1854. Fra 1. juli 2002 har NSB vært organisert 

som et aksjeselskap eid av staten. Konsernet 

omfatter i dag morselskapet NSB AS og bl.a. 

selskapene Nettbuss AS, NSB Eiendom AS, 

ROM Eiendomsutvikling AS, CargoNet AS og 

Mantena AS.

Konsernet driver persontrafikk med jernbane og 

buss, samt godstrafikk med jernbane. Togtilbu-

det utgjør grunnstammen i persontransporttil-

budet, mens bussvirksomheten samkjøres med 

togvirksomheten der dette gir et bedre tilbud til 

kundene og bedre lønnsomhet for konsernet. 

Norden er NSBs hjemmemarked for persontra-

fikken med tog og buss. Virksomhetsområdet 

for konsernets godstransport med jernbane er 

Europa. NSB utfører transporttjenester med tog 

og buss for staten og fylkeskommunene gjen-

nom ordningen med offentlig kjøp av person-

transporttjenester. Inntektene fra staten utgjør 

om lag 40 pst av den samlede omsetningen av 

persontransport med tog i NSB.

Viktige hendelser

I 2004 fylte jernbanen i Norge 150 år. Jubile-

umsåret ble et positivt år for NSB. Antall rei-

sende med NSBs persontog økte med 3 pst og 

godsvirksomheten hadde en vekst på 18 pst i 

transport av containere og semitrailere i 2004. 

Punktligheten forbedret seg og kundetilfreds-

heten er nå bedre enn tidligere. 

I 2004 kjøpte NSB 34 pst av aksjene i Svenska 

Tågkompaniet AB. Oppkjøpet er et ledd i kon-

sernets satsing i et nordisk persontransport-

marked med tog, som blir stadig mer åpent for 

konkurranse. 

Økonomisk utvikling

Konsernets driftsinntekter i 2004 var på 8 242 

mill kr. Dette er en økning på 3,4 pst i forhold 

til i 2003. Konsernets resultat før skatt ble 170 

mill kr, noe som er en forbedring av resultatet 

med 58 mill kr fra 2003. Årsresultatet ble redu-

sert fra 150 mill kr i 2003 til 90 mill kr i 2004 

som følge av bl.a. økte skattekostnader. Lønn-

somheten er fortsatt ikke på et tilfredsstillende 

nivå. NSB har derfor igangsatt et systematisk 

arbeid for å bedre dette. 
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Annet hvert år legger Samferdselsdepartemen-

tet fram en stortingsmelding om virksomheten 

til NSB, jf. St.meld. nr. 6 (2004–2005). I meldin-

gen orienterer departementet om viktige saker 

som er vedtatt eller gjennomført og om selska-

pets hovedutfordringer, strategier og planer 

for framtida. Meldingen danner grunnlag for 

eierstyringen av NSB de kommende årene.

I eierstyringen av NSB er Samferdselsdeparte-

mentet bl.a. opptatt av at selskapet skal sikre 

et publikumsvennlig og trafikksikkert togtil-

bud, samt gi staten størst mulig verdiskapning 

over tid. 

Kontaktinformasjon
Adresse: 0048 Oslo
Telefon: +47 23 15 00 00
Internett: www.nsb.no

Konsernsjef
Einar Enger

Styreleder
Ingeborg Moen Borgerud

Styremedlemmer
Christian Brinch, Bård Norheim, Bente Hagem, Tore 
Heldrup Rasmussen, Øystein Aslaksen *, Ole Reidar 
Rønningen * og Ole Roger Berg *

* Ansattes representanter

Revisor
PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel
100 % (Samferdselsdepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 8 242 7 973
Driftskostnader 7 976 7 973
Driftsresultat 266 0
Netto finansposter -96 112
Resultat før skatt og minoriteter 170 112
Skattekostnad 91 -36
Minoritetsinteresser -11 -2
Resultat etter skatt og minoritet 90 150

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 195 250
Varige driftsmiddel 8 772 9 370
Finansielle anleggsmiddel 229 265
Sum anleggsmidler 9 196 9 885
Omløpsmiddel 3 702 2 830
Sum eiendeler 12 898 12 715

Innskutt egenkapital 5 536 5 536
Opptjent/ annen egenkapital 280 195
Egenkapital 5 816 5 731
Minoritetsinteresser 203 222
Utsatt skatt 164 77
Pensjonsforpliktelser 73 124
Langsiktig gjeld 4 031 4 455
Kortsiktig rentebærende gjeld 23 17
Kortsiktig rentefri gjeld 2 588 2 089
Sum gjeld og forpliktelser 7 082 6 984
Sum egenkapital og gjeld 12 898 12 715

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 1 330 708
Investeringsaktiviteter -43 -162
Finansieringsaktiviteter -475 -167
Endring betalingsmidler 2 111 1 299

Nøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 9 870 10 203
EBITDA 1 308 1 239
EBIT 397 350
Egenkapitalandel 47 % 47 %
Egenkapitalrentabilitet 1,5 % 2,6 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år -0,9 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 4 % 3 %
Antall reisende (millioner) 46,5 45,0
Godstransportarbeidet (tonnkm) 2 199 2 091
Puntklighet (tog i rute v/ank. endest.) 90 % 87 %

Offentlige kjøp 2004 2003
Inntekt fra stat 1 436 1 381
Inntekt fra kommuner 510 433
Sum inntekt fra offentlige kjøp 1 946 1 814

Verdier inn og ut av selskapet 2004 2003
Kapitalinnskudd fra staten 0 200
Nedsettelse av statens kapital 0 670
Utbytte for regnskapsåret 0 0
Gj.snitt. utbytteandel siste 5 år 0 %

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 10 432 10 364
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 25 % 38 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 40 %
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NORSK 
EIENDOMSINFORMASJON AS

Norsk Eiendomsinformasjon AS (NE) er et  

aksjeselskap som i henhold til avtaler med Jus-

tisdepartementet og Miljøverndepartementet 

v/Statens kartverk har rett og plikt til å formidle 

informasjon fra henholdsvis Grunnboken og fra 

Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregis-

teret (GAB). Selskapet har overtatt formidling 

av basis kartinformasjon fra Statens kartverk. 

Formidlingen skjer primært via tjenesteleveran-

dører som tilbyr ferdig bearbeidet informasjon 

til brukerne. Data fra Grunnboken og GAB er 

tilgjengelig online gjennom eiendomsregisteret 

EDR.

Infoland® er selskapets internettportal og sys-

tem for telling, autorisasjon og fakturering. 

Systemet gir mulighet for direkte bestilling fra 

kommuner, borettslag eller andre informasjons-

leverandører i tillegg til oppslag i EDR. Med  

Infoland® tilbyr NE direkte tilgang til blant an-

net situasjonskart, reguleringsplaner, informa-

sjon om eiendomsskatt og kommunale avgif-

ter. 

NE har sammen med sju andre partnere i Eu-

ropa deltatt i EULIS-prosjektet (European Land 

Information Service), en del av EU-kommisjo-

nens eContent program. NE har hatt ansvaret 

for utvikling av en internettportal som demon-

strerer for hvordan eiendomsinformasjon kan 

gjøres lettere tilgjengelig over landegrensene i 

EU/EØS-området. Prosjektet ble avsluttet som-

meren 2004, og videreføres nå av partene selv 

uten støtte fra EU.

Viktige hendelser

På oppdrag fra Justisdepartementet har NE ut-

viklet et helt nytt registreringssystem for ting-

lysing i fast eiendom. Systemet ble i april 2005 

satt i produksjon ved tinglysingsavdelingen hos 

Statens kartverk. Utviklingsarbeidet startet i 

2001, og det er i alt nedlagt ca. 63 000 time-

verk i arbeidet. Systemet er tilrettelagt for bruk 

av elektroniske dokumenter, og det vil være et 

viktig grunnlag for NEs framtidige formidling 

av informasjon fra Grunnboken. NE bistår også 

Justisdepartementet med gjennomføringen 

av Stortingets beslutning om overføringen av 

tinglysingen i fast eiendom fra domstolene til 

Statens kartverk. Parallelt med overføringen 

konverteres grunnboksdata fra det gamle til 

det nye registreringssystemet. Overføringen 

har hittil vært vellykket, og kvaliteten i Grunn-

boken er opprettholdt på samme nivå som 

tidligere.

Økonomisk utvikling

NE hadde i 2004 en omsetning på 155 mill kr, 

en økning på 22 pst i forhold til 2003. Drifts- 

resultatet var i 2004 15 mill kr eller 10 pst av 

omsetningen og resultat etter skatt ble 11 

mill kr, opp fra 9 mill kr i 2003. NE hadde pr. 

31.12.04 en egenkapitalandel på 43 pst. For 

regnskapsåret 2004 betaler Norsk Eiendoms-

informasjon 80 pst av resultat etter skatt i ut-

bytte. Det utgjør 8,7 mill kr. 

Formål og rolle

Selskapet er etablert med sikte på å gi samfun-

net sikker adgang til pålitelig informasjon om 

fast eiendom. Selskapets formål er å drive og å 

videreutvikle Eiendomsregisteret (EDR) og an-

nen virksomhet knyttet til dette. Selskapet skal 

utføre oppgaver av samfunnsmessig betydning 

for å sikre drift, vedlikehold og systemutvikling 

av Grunnboken. Det foreligger ikke fullmakt til 

å selge aksjer av NE. 

Kontaktinformasjon
Adresse: Haakon VIIs gate 2, Postboks 1542 Vika, 
0117 Oslo
Telefon: +47 23 11 39 30
Internett: www.eiendomsinfo.no

Administrerende direktør
Per Christian Selmer

Styreleder
Erik Keiserud

Styremedlemmer
Tore V. Knudsen,Kari Johanne Bjørnøy, May-Britt 
Nordli og Bjørn Kjellin

Revisor
KPMG AS

Statlig eierandel
100 % (Justisdepartementet) 

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 155 127
Driftskostnader 140 116
Driftsresultat 15 12
Netto finansposter 1 2
Resultat før skatt og minoriteter 16 14
Skattekostnad 5 4
Årsresultat 11 9

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 1,3 3,8
Varige driftsmiddel 14,2 10,6
Finansielle anleggsmiddel 6,0 5,4
Sum anleggsmidler 21,6 19,7
Omløpsmiddel 69,4 66,6
Sum eiendeler 90,9 86,3

Innskutt egenkapital 6,0 6,0
Opptjent/ annen egenkapital 32,8 30,6
Egenkapital 38,8 36,6
Utsatt skatt 0,0 0,0
Andre avsetning for forpliktelser 1,1 0,9
Langsiktig gjeld 0,0 0,0
Kortsiktig rentebærende gjeld 0,0 0,0
Kortsiktig rentefri gjeld 51,0 48,7
Sum gjeld og forpliktelser 52,1 49,7
Sum egenkapital og gjeld 90,9 86,3

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 7 21
Investeringsaktiviteter -9 -7
Finansieringsaktiviteter -8 -9
Endring betalingsmidler -9 5

Utbytte 2004 2003
Utbytte for regnskapsåret 8,7 7,5
Utbytteandel 80 % 80 %
Statens andel av avsatt utbytte 8,7 7,5
Gj.snitt. utbytteandel siste 5 år 96 %

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 39 37
EBITDA 21 19
EBIT 16 14
Egenkapitalandel 43 % 42 %
Egenkapitalrentabilitet 28 % 26 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 26 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 40 % 37 %

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 53 40
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 40 % 40 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 40 %
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NORSK RIKSKRINGKASTING AS

Norsk Rikskringkasting AS (NRK) er organisert 

som et aksjeselskap hvor staten eier 100 pst. 

Eierskapet forvaltes av Kultur og Kirkedeparte-

mentet. NRKs kjernevirksomhet er å produsere 

og formidle allmennkringkasting i radio, fjern-

syn og interaktive medier. 

NRKs andel av radiolyttere økte til 60 pst 

i 2004, mot 59 pst. året før, og andelen TV-

seere økte til 44 pst. NRK er klart ledende på 

nyhetsdekning, både i oppslutning og i folks 

omdømme. Samlet gjør dette NRK til den  

dominerende kringkasteren i Norge.

Viktige hendelser

Nye vedtekter ble vedtatt på generalforsamlin-

gen i juni 2004. Her defineres allmennkring-

kasteroppdraget tydeligere enn tidligere. Det 

slås også fast at program-virksomheten fortsatt 

skal omfatte alle programområder, også sport 

og underholdning. 

I 2004 vedtok Stortinget at NRK og TV2 skulle 

få tillatelse til å slukke dagens analoge TV-sen-

dinger, men ikke før noen klart definerte krav 

til nye digitale bakkesendinger er innfridd. 

Dette gir kanalene etter hvert muligheten til å 

konsentrere sine ressurser på digital distribu-

sjon, noe som i neste runde vil gi alle norske 

husstander et bredere tilbud både hva gjelder 

kanaler og nye tjenestetyper. 

I 2004 la NRK ut mellom 6 og 7 pst av TV-bud-

sjettet til eksterne produsenter. Målet er å øke 

dette til 10 pst i løpet av 2006. På den måten 

bidrar NRK til å styrke produksjonsmiljøet for 

fjernsyn i Norge.

Økonomisk utvikling

Driftsinntektene var 3 689 mill kr i 2004 mot 3 

447 mill kr i 2003. For fjerde år på rad kunne 

NRK legge fram et driftsregnskap i balanse. 

Medregnet en engangsinntekt knyttet til slutt-

oppgjøret fra et tomtesalg, viser det totale 

regnskapet et overskudd på i overkant av 100 

mill kr. Kringkastingsavgiften, som og fastset-

tes av Stortinget, står for over 90 pst av de 

samlede driftsinntektene. Inntektene fra NRKs 

kommersielle aktiviteter, organisert gjennom 

NRK Aktivum, har økt gradvis de siste årene. 

NRK har som mål å øke andelen av de samlede 

økonomiske ressurser som er til disposisjon i 

programvirksomheten. Siden 2000 har øknin-

gen til programvirksomheten vært over 12 pst, 

mens kostnadene knyttet til administrasjon, 

distribusjon, etc. kun har økt med ca. 3 pst. 

NRK vil i tiden framover investere mye i over-

gangen til digital produksjon og distribusjon. 

Dette skal gi publikum et bedre og bredere til-

bud i framtiden.

Formål og rolle

Allmennkringkasting er et sentralt virkemiddel 

i norsk kultur- og mediepolitikk. Statens enga-

sjement i NRK er basert på at NRK skal ha en 

viktig samfunnsrolle. Dette gjelder både det 

offentlige eierskapet, lisensfinansieringen og 

programkravene. NRK har et særlig ansvar for 

å fremme demokratiske, sosiale og kulturelle 

verdier i samfunnet.

Kontaktinformasjon
Adresse: 0340 Oslo
Telefon: + 47 23 04 70 00
Internett: www.nrk.no 

Administrerende direktør
John G. Bernander

Styreleder
Eldbjørg Løwer

Styremedlemmer
Thor Bjarne Bore, Christine B. Meyer, Kåre Lilleholt, 
Pia Svendsgaard, Stig Magnus Herbern, Else Barratt-
Due *, Geir Helljesen * og Per Asbjørn Ravnaas *

* Ansattes representanter

Revisor
PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel
100 % (Kultur– og kirkedepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 3 689 3 447
Driftskostnader 3 381 3 453
Driftsresultat 88 -6
Netto finansposter 18 40
Resultat før skatt og minoriteter 106 34
Skattekostnad 2 2
Minoritet -7 -5
Resultat etter skatt og minoritet 97 27

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 5 0
Varige driftsmiddel 1 304 1 305
Finansielle anleggsmiddel 152 126
Sum anleggsmidler 1 461 1 431
Omløpsmiddel 1 582 1 421
Sum eiendeler 3 043 2 852

Innskutt egenkapital 1 000 1 000
Opptjent/ annen egenkapital 559 462
Minoritetsinteresser 2 3
Egenkapital 1 561 1 465
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetning for forpliktelser 348 314
Langsiktig gjeld 0 0
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 0
Kortsiktig rentefri gjeld 1 134 1 073
Sum gjeld og forpliktelser 1 482 1 387
Sum egenkapital og gjeld 3 043 2 852

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 260 875 189 899
Investeringsaktiviteter -162 678 -313 999
Finansieringsaktiviteter 0 0
Endring betalingsmidler 98 197 -124 100

Nøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 1 561 1 465
EBITDA 330 276
EBIT 110 40
Egenkapitalandel 51 % 51 %
Egenkapitalrentabilitet 6 % 2 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 0 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 7 % 3 %
Lisensavgiftens andel av totale 
inntekter 90,8 % 90,7 %
Lisensavgift pr. år pr. husstand 1 910 1 850
Markedsandeler NRK radio 60 59
Markedsandeler NRK tv 44 43

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 3 481 3 493
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 44 % 44 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 50 % 50 %
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NORSK SAMFUNNSVITEN- 
SKAPELIG DATATJENESTE AS

Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste 

(NSD) ble etablert i 1971, og var fram til og 

med 2002 institusjonelt tilknyttet Norges  

forskningsråd (NFR). NSD ble med virkning fra 

1. januar 2003 organisert som aksjeselskap. 

Virksomheten er organisert med utgangspunkt 

i NSDs nasjonale ansvar for å ivareta sentrale 

og viktig datatjenester for norsk forskning. 

NSD arbeider for å sikre forskere og student-

er tilgang til data ved å samle inn, bearbeide, 

arkivere, vedlikeholde og formidle data til  

forskningsmiljøene. 

Antall brukere av NSD sine tjenester har økt 

sterkt, og hovedtyngden er tilknyttet sam-

funnsfaglig forskning. Selskapet betjener i 

økende grad også andre fagområder, særlig 

medisin og helsefag. NSD eier 50 pst. av NES-

STAR Ltd. i England. Den andre eieren er Wi-

venhoe Technologies som igjen er eid av Uni-

versity of Essex. NESSTAR er et system som gjør 

det mulig å lokalisere aktuelle data, analysere 

data og laste ned datasett via internett. 

Viktige hendelser

Den videre organiseringen av NESSTAR har 

vært vurdert i 2004. NSD er i den forbindelse i 

dialog med selskapets andre aksjonær Univer-

sity of Essex.  

Økonomisk utvikling i 2004

NSD AS hadde i 2004 et resultat på 4,2 mill 

kr mot 1,6 mill kr i 2003. Selskapet har en 

egenkapitalandelen er på 46,9 pst. Norges 

forskningsråd har finansiert 26 pst av virk-

somheten og 47 pst av totalbevilgningen når 

prosjektstøtte medregnes. Egne salgsinntek-

ter har utgjort 20 pst av finansieringen, mens  

departementene, EU og andre private og  

offentlige oppdragsgivere finansierer resten. I 

2004 har det vært en økning i antall brukere av 

NSD tjenester. Den største økningen er knyttet 

til brukere ved undervisnings- og forskningsin-

stitusjonene.

Formål og rolle

Hovedmålsettingen er å forbedre muligheter 

og arbeidsvilkår for empirisk forskning som 

er avhengig av tilgang til data. NSD har et av 

verdens største arkiv for forskningsdata, som 

formidles til forskere og studenter i Norge og 

utland. I tillegg er NSD et kompetansesenter 

som veileder forskere i forhold til datainnsam-

ling, analyse av data, metode, personvern og 

forskningsetikk. 

Kontaktinformasjon
Adresse: Hans Holmboes gate 22, 5007 Bergen 
Telefon: +47 55 58 21 17
Internett: www.nsd.uib.no

Administrerende direktør
Bjørn Henrichsen

Styreleder
Bernt Aardal

Styremedlemmer
Knud Knudsen, Hans Viggo Sæbø, Mette Vestli, 
Inger Njølstad og Kirstine Kolsrud *

* Ansattes representanter

Revisor
Ernst & Young AS

Statlig eierandel
100 % (Undevisnings- og forskningsdepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 30,6 24,7
Driftskostnader 26,7 24,2
Driftsresultat 4,0 0,6
Netto finansposter 0,2 1,0
Resultat før skatt og minoriteter 4,2 1,6
Skattekostnad 0 0
Resultat etter skatt og minoritet 4,2 1,6

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler
Varige driftsmiddel 0,8 0,8
Finansielle anleggsmiddel 1,5 0,0
Sum anleggsmidler 2,3 0,8
Omløpsmiddel 25,9 17,2
Sum eiendeler 28,2 18,1

Innskutt egenkapital 7,4 7,4
Opptjent/ annen egenkapital 5,9 1,6
Egenkapital 13,2 9,0
Utsatt skatt 0,0 0,0
Andre avsetning for forpliktelser 0,0 0,0
Langsiktig gjeld 0,0 0,0
Kortsiktig rentebærende gjeld 5,9 5,4
Kortsiktig rentefri gjeld 9,1 3,7
Sum gjeld og forpliktelser 15,0 9,1
Sum egenkapital og gjeld 28,2 18,1

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 19 14
EBITDA 5 2
EBIT 4 2
Egenkapitalandel 47 % 50 %
Egenkapitalrentabilitet 32 % 18 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 23 % 12 %

Andre nøkkeltall 2004 2003
Antall publikasjoner med data fra 
NSD 29 45

Tillskudd til forskning 2004 2003
Tillskudd fra UFD og andre depar-
tement 5,2 6,7
Tilskudd fra NFR 14,3 11,0
Sum tilskudd 19,5 17,7

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 48 48
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 33 % 33 %
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NORSK TIPPING AS

Norsk Tipping ble opprettet i 1946 og har fra 

1993 vært et heleid statlig selskap organisert 

etter egen særlov. Norsk Tippings kjernevirk-

somhet er å avholde og formidle pengespill i 

betryggende former under offentlig kontroll. 

Selskapet har enerett til å tilby sportsspill og 

visse tallspill i Norge.

Den statlige pengespillpolitikken er under 

stadig større press fra private aktører som vil 

tilby sine pengespill i Norge. I 2004 fortsatte 

selskapets markedsandel å synke etter nok et 

år med vekst i markedet for automater og in-

ternasjonale nettspill. Selskapets markedsandel 

var i 2004 om lag 23 pst.

Viktige hendelser

Stortinget vedtok i 2003 at Norsk Tipping skulle 

få enerett for oppstilling av gevinstautomater. 

Målsettingen er å få automattilbudet inn i  

sosialpolitisk forsvarlige former og bedre  

kontrollen med automatmarkedet. Automat-

bransjen har saksøkt staten med påstand om 

at Stortingets lovvedtak er i strid med EØS- 

avtalen. Så langt har Oslo Tingrett gitt  

automatbransjen medhold i sin påstand, men  

staten har anket dommen. Norsk Tippings  

automatvirksomhet stilles derfor i bero i påvente 

av en avklaring i Borgarting lagmannsrett. 

Omsetningen for Norsk Tippings spill har stag-

nert noe det siste år. Nedgangen skyldes i stor 

grad myndighetenes innstramminger i regel-

verket for å unngå overdrevet spill fra enkelt-

personer.

Økonomisk utvikling

I 2004 ble driftsinntektene 9 763 mill kr, noe 

som er 1,3 pst lavere enn i 2003. Resultatet 

etter skatt var 2 748 mill kr, som er en ned-

gang på 10,5 pst sammenlignet med 2003. 

Nedgangen skyldes i særlig grad nedskrivnin-

ger og avsetninger i forbindelse med utsettel-

sen av monopolet for gevinstautomater. Norsk 

Tippings ordinære virksomhet, eksklusive au-

tomatdivisjonen, var driftsmessig bedre i 2004 

sammenlignet med 2003 selv med nedgang 

i driftsinntektene. Hovedårsaken til dette er 

kostnadsreduksjoner som følge av skjerpet 

fokus på kostnadseffektiv drift. Av Norsk Tip-

pings resultat på 2,75 mrd kr, avsettes 137 mill 

kr til investeringsfond, 199 mill kr til stiftelsen 

Helse- og rehabilitering (overskuddet fra Extra-

spillet), og 2,4 mrd kroner til idrett og kultur.

Formål og rolle

Statens eierskap til Norsk Tipping er begrunnet 

med at selskapet skal kanalisere nordmenns 

spillelyst inn mot et moderat og ansvarlig til-

bud som ikke skaper samfunnsmessige pro-

blemer. Innenfor de rammer som er fastlagt 

av myndighetene skal selskapet tilby ansvarlig 

spilleglede, med sikte på å forebygge negative 

konsekvenser av pengespillene, og generere 

overskudd til samfunnsnyttige formål. Ønsket 

om et størst mulig overskudd vil imidlertid aldri 

være det viktigste målet for staten. Myndighe-

tenes målsetning er at Norsk Tipping skal være 

en aktør som bidrar til å utvikle spillmarkedet i 

en sosialpolitisk forsvarlig retning.

Kontaktinformasjon
Adresse: 2325 Hamar
Telefon: + 47 62 51 40 00
Internett: www.norsk-tipping.no 

Administrerende direktør
Reidar Nordby jr.

Styreleder
Sigmund Thue

Styremedlemmer: 
Anni Onsanger,Torgeir Mjør-Grimsrud, Berit Fossheim, 
Kjersti Langseth * og Marit Skaugen Holmberg *

* Ansattes representanter

Revisor
Riksrevisjonen

Statlig eierandel
100 % (Kultur- og kirkedepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 9 763 10 000
Driftskostnader 7 046 6 991
Driftsresultat 2 717 3 009
Netto finansposter 32 60
Resultat før skatt og minoriteter 2 748 3 069
Skattekostnad 0 0
Minoritet 0 0
Resultat etter skatt og minoritet 2 748 3 069

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 0 0
Varige driftsmiddel 497 176
Finansielle anleggsmiddel 42 52
Sum anleggsmidler 539 228
Omløpsmiddel 3 642 3 853
Sum eiendeler 4 181 4 081

Innskutt egenkapital 0,15 0,15
Opptjent/ annen egenkapital 1 054 902
Egenkapital 1 054 902
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetning for forpliktelser 0 0
Langsiktig gjeld 214 151
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 0
Kortsiktig rentefri gjeld 2 913 3 028
Sum gjeld og forpliktelser 3 115 3 179
Sum egenkapital og gjeld 4 181 4 081

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 2 733 3 259
Investeringsaktiviteter -460 -107
Finansieringsaktiviteter -2 682 -2 976
Endring betalingsmidler -409 176

Nøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 1 268 1 053
Egenkapitalandel 25 % 22 %
Samlet resultat 2 748 3 069
Resultat Helse og rehabilitering 199 203
Resultat Norsk Tipping AS 2 549 2 866
Avsetning til investeringsfond 137 166
Avsetn. til forebygging av spill-
problemer 12 0
Overskudd fordelt til idrett og kultur 2 400 2 700

Sum disponert 2 549 2 866

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 349 305
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 67 % 67 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 67 % 67 %
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Statsaksjeselskapet Petoro AS ivaretar Statens 

direkte økonomiske engasjement (SDØE) på 

vegne av staten. Selskapets ivaretagelse av 

SDØE er regulert i petroleumslovens kapittel 11.

Det er lagt opp til en relativt liten, fleksibel  

organisasjon med 60 ansatte. Driftsbudsjettet i 

2004 var på 203 mill kroner. 

Petoro er rettighetshaver og ikke eier av  

andeler på sokkelen. Selskapet er ikke operatør. 

Selskapet følger opp SDØE i interessentskap på 

lik linje som andre rettighetshavere. Som ret-

tighetshaver for denne vesentlige porteføljen, 

har Petoro mulighet til å være pådriver for ver-

diskapende tiltak med spesiell fokus på områ-

detenkning og samordning av felt for å oppnå 

effektiviseringsgevinster, kostnadsreduksjoner 

og økt utvinning. 

Statoil forestår, som en del av statens felles  

eierskapsstrategi, avsetningen av statens petro-

leum sammen med sin egen. Petoro bidrar til å 

sikre høyest mulig inntekter for staten gjennom 

aktiv overvåking av Statoils avsetning av sta-

tens petroleum. Petoro erverver ikke inntekter 

fra ivaretagelsen. Alle kostnader og inntekter 

SDØE genererer, kanaliseres over statsbudsjet-

tet. Inntekter fra Statoils avsetning går direkte 

fra Statoil og inn på statens konto.

De store verdiene som forvaltes, tilsier også 

at Petoro har fokus på god økonomistyring, 

herunder føring av regnskap, for SDØE- 

porteføljen.

Økonomisk utvikling

Petoro drives på grunnlag av bevilgninger fra 

staten. Det føres separat regnskap for driften 

av Petoro. Det er et klart skille mellom øko-

nomiske forhold knyttet til SDØE og Petoros 

drift.

Formål og rolle 

Det overordnede målet for forvaltningen av 

SDØE-porteføljen er å oppnå høyest mulig 

inntekt til staten. Petoro skal ivareta de forret-

ningsmessige forhold knyttet til statens direkte 

engasjement i petroleumsvirksomhet på norsk 

kontinentalsokkel og virksomhet i tilknytning 

til dette.

Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 300 Sentrum, 4001 Stavanger
Telefon: +47 51 50 20 00
Internett: www.petoro.no

Administrerende direktør
Kjell Pedersen

Styreleder
Bente Rathe

Styremedlemmer
Jørgen Lund, Ingelise Arntsen, Olav K. Christiansen, 
Jan M. Wennesland, Elen Carlson * og John Magne 
Hvidsten *

* Ansattes representanter

Revisor
Erga Revisjon AS

Statlig eierandel
100 % (Olje- og energidepartementet)

SDØE
SDØE-ordningen ble opprettet med virk-
ning fra 1985. SDØE eies direkte av staten. 
Ordningen innebærer at staten deltar som 
en direkte investor i petroleumsvirksomhe-
ten på norsk sokkel. Pr. 31.12.2004 hadde 
staten andeler i 93 utvinningstillatelser og 
11 interessentskap for rørledninger og lan-
danlegg. Stortinget vedtar hvert år SDØEs 
budsjett og rammer. I 2004 var netto kon-
tantstrøm fra SDØE 80,2 mrd kr, dette var 
en økning fra 67,5 mrd kr i forhold til 2003. 
Totale inntekter i 2004 var 120,9 mrd kr. 
Utgifter i samme periode var 40,7 mrd kr. 
Netto kontantstrøm fra SDØE overføres til 
Statens petroleumsfond.

Nåverdien av porteføljen pr. 31.12.2004 var 
630 mrd kr. Til sammenligning var verdien 
ved inngangen til 2004 411 mrd kr.

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 163 163
Driftskostnader 167 168
Driftsresultat -4 -5
Netto finansposter 1 2
Resultat før skatt og minoriteter -3 -3
Skattekostnad 0 0
Minoritet 0 0
Resultat etter skatt og minoritet -3 -3

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 0 0
Varige driftsmiddel 17 16
Finansielle anleggsmiddel 0 0
Sum anleggsmidler 17 16
Omløpsmiddel 63 77
Sum eiendeler 80 93

Innskutt egenkapital 10 10
Opptjent/ annen egenkapital 5 8
Egenkapital 15 18
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetning for forpliktelser 33 24
Langsiktig gjeld 0 0
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 0
Kortsiktig rentefri gjeld 32 51
Sum gjeld og forpliktelser 32 51
Sum egenkapital og gjeld 80 75

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter -9 16
Investeringsaktiviteter -6 -15
Finansieringsaktiviteter 0 0
Endring betalingsmidler -15 1

Utbytte 2004 2003
Utbytte for regnskapsåret 0 0
Statens andel av avsatt utbytte 0 0
Gj.snitt. utbytteandel siste 5 år 0 %

Tilskudd fra staten 2004 2003
Tilskudd fra staten 164 177
Anvendt til lønn og sosiale 
kostnader 75 73
Anvendt til IKT 12 16
Anvendt til forretningsførerhonorar 4 1
Anvendt til kjøp av regnskapstje-
nester 17 21
Anvendt til kontorhold 10 12
Anvendt til annet 49 45

Sum anvedelse av tilskudd 167 168

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 59 55
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 43 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 40 %

PETORO AS
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POSTEN NORGE AS

Norge fikk eget postvesen i 1647 og det har 

vært eid av staten siden 1719. Fra 1. juli 2002 

har Posten vært organisert som et aksjesel-

skap eid av staten. Konsernet omfatter i dag 

morselskapet Posten Norge AS og selskapene 

ErgoGroup AS, City Mail Sweden, Nor-Cargo 

Holding AS, BoxGroup AS, OCS AS/Wajens AS, 

Nettlast AS, Nettlast Hadeland AS og PLN AB 

(50 pst). 

Posten driver post- og logistikkvirksomhet og 

annen virksomhet som har sammenheng med 

dette. Gjennom konsesjon er selskapet pålagt 

å utføre samfunnspålagte posttjenester og tilby 

grunnleggende banktjenester i hele postnettet. 

Dette innebærer at Posten plikter å sørge for 

effektiv formidling av posttjenester til rimelig 

pris og god kvalitet over hele landet. Postens 

inntekter er i all hovedsak finansiert gjennom 

kommersiell virksomhet. For å sikre tilfreds-

stillende posttjenester i alle deler av landet, 

dekker staten selskapets merkostnader knyt-

tet til formidling av samfunnspålagte posttje-

nester i ulønnsomme områder. Statlig kjøp av 

samfunnspålagte ulønnsomme posttjenester 

utgjorde om lag 2 pst av konsernets samlede 

omsetning i 2004.

Viktige hendelser

Posten kjøpte i 2004 Nor-Cargo Holding AS. 

Oppkjøpet var et viktig ledd i selskapets sats-

ning mot å bli en totalleverandør av logistikk-

tjenester i det norske markedet. Posten inn-

gikk avtale med en leverandør om utvikling 

av ny butikkdataløsning for selskapets 1 500 

ekspedisjonssteder. Den nye løsningen skal gi 

en mer effektiv kundehåndtering. Våren 2005 

ga Stortinget sin tilslutning til Regjerings for-

slag om å avvikle Postens enerett på formidling 

av adressert brevpost innenfor en gitt pris- og 

vektgrense fra 1. januar 2007. 

Økonomisk utvikling

Konsernets driftsinntekter i 2004 var på 17 

959 mill kr i 2004 som er en økning på vel 15 

pst. i forhold til i 2003. Justert for salg og kjøp 

av virksomheter økte driftsinntektene i 2004 

med 4,3 pst. Konsernets resultat før skatt ble 

1 078 mill kr, en framgang på 622 mill kr fra 

2003. Egenkapitalavkastningen etter skatt var 

på 14,6 pst, en framgang fra 6,2 pst i forhold 

til i 2003. Posten utbetaler 516 mill kr i utbytte 

til staten for regnskapsåret 2004, mot 241 mill 

kr i 2003. Posten innfridde i 2004 for første 

gang eiers avkastningskrav.

Formål og rolle

Annet hvert år legger Samferdselsdepartemen-

tet fram en stortingsmelding om virksomheten 

til Posten, jf. St.meld. nr. 11 (2003–2004). I 

meldingen orienterer departementet om vik-

tige saker som er vedtatt eller gjennomført og 

om selskapets hovedutfordringer, strategier 

og planer for framtiden. Eiermeldingen dan-

ner grunnlag for eierstyringen de kommende 

årene. 

Samferdselsdepartementet er i sin eierstyring 

av Posten bl.a. opptatt av at selskapet gir sta-

ten størst mulig verdiskaping over tid og opp-

fyller de samfunnspålagte og distriktsmessige 

forpliktelsene på en god og kostnadseffektiv 

måte.

Kontaktinformasjon
Adresse: 0001 Oslo
Telefon: +47 23 14 90 00
Internett: www.posten.no

Konsernsjef
Kåre Frydenberg

Styreleder
Arvid Moss

Styremedlemmer
Liv Stette, Inger Marie Gulvik Holten, Terje Christof-
fersen, Gry Mølleskog, Asbjørn Birkeland, Odd 
Christian Øverland *, Ingeborg Anne Sætre *, Paul 
Magnus Gamlemshaug * og Jacqueline Hopkinson *

* Ansattes representanter

Revisor
Ernst & Young AS

Statlig eierandel
100 % (Samferdselsdepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 17 959 15 559
Driftskostnader 16 588 15 105
Driftsresultat 1 136 512
Netto finansposter -58 -56
Resultat før skatt og minoriteter 1 078 456
Skattekostnad 375 182
Minoritet 4 28
Resultat etter skatt og minoritet 699 246

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 1 852 1 282
Varige driftsmiddel 3 436 3 516
Finansielle anleggsmiddel 2 530 2 423
Sum anleggsmidler 7 818 7 221
Omløpsmiddel 3 830 2 831
Sum eiendeler 11 648 10 052

Innskutt egenkapital 4 680 4 680
Opptjent/ annen egenkapital 175 78
Minoritetsinteresse 24 18
Egenkapital 4 879 4 776
Avsetning for forpliktelser 681 263
Langsiktig gjeld 1 527 1 233
Kortsiktig rentebærende gjeld 252 134
Kortsiktig rentefri gjeld 4 309 3 646
Sum gjeld og forpliktelser 6 769 5 276
Sum egenkapital og gjeld 11 648 10 052

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 2 043 -915
Investeringsaktiviteter -1 633 -70
Finansieringsaktiviteter 133 819
Endring betalingsmidler 543 -166

Offentlig kjøp 2004 2003
Statlig kjøp av ulønnsomme posttj. 316 305

Nøkkeltall 2004 2003
Egenkapitalandel 42 % 48 %
EBITDA 2 314 1 636
EBIT 1 251 632
Egenkapitalrentabilitet 14 % 6 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 1 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 19 % 10 %
Ekspedisjonssteder 1 529 1 503
Leveringskvalitet A-post 87,5 87,7
Kundetilfredshet i ekspedisjonsnettet 
(poeng maks 100) 80 74
Volumutvikling A- og B-post -7 % -1 %

Verdier inn og ut av selskapet 2004 2003
Kapitalinnskudd fra staten 0 600
Utbytte for regnskapsåret 516,4 241
Utbytteandel 73 % 88 %
Statens andel av avsatt utbytte 516,4 241
Gj.snitt. utbytteandel siste 5 år 45 %

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 24 398 24 544
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 40 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 50 % 50 %
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SIMULA RESEARCH  
LABORATORY AS

Simula Research Laboratory er et ideelt og all-

mennyttig selskap. Selskapet har som formål 

å drive grunnleggende langsiktig forskning på 

utvalgte områder innen programvare- og kom-

munikasjonsteknologi, og gjennom dette bidra 

til nyskaping og innovasjon i næringslivet. 

Viktige hendelser

Simula ble evaluert i 2004. Evalueringsrappor-

ten forelå i november 2004. Den gir en positiv 

omtale av både Simulas vitenskapelige kvalitet, 

den effektive driften, og synliggjøringen mot 

medier og samfunn. Det bekreftes at senteret 

er en forskningsenhet med voksende interna-

sjonal anerkjennelse.

Simula stiftet 4. mai 2004 et heleid dattersel-

skap, Simula Innovation AS (SI), som har som 

formål å levere kommersielle tjenester og drive 

nyskapningsarbeid med utgangspunkt i Simu-

lasenterets forskningsvirksomhet. Selskapet 

skal videre beslutte erverv og forvaltning av 

andeler i selskaper, samt forvalte Simulasente-

rets øvrige kommersielle interesser. Fram til 31. 

mars 2005 har SI deltatt i etablering av to nye 

bedrifter.

I 2004 gjennomførte SI et forprosjekt som førte 

fram til et stort forskningsprosjekt i samarbeid 

med Norsk Hydro ASA. Prosjektet har som mål 

å utvikle nye teknologier og metoder for olje- 

leting basert på simuleringskompetanse ut-

viklet i Simulas avdeling for Scientific Com-

puting. Prosjektet innebærer blant annet at  

Hydro finansierer flere doktorgradsstudenter 

og postdoktorer over en femårsperiode. Ende-

lig kontrakt for prosjektet forventes å bli inn-

gått i løpet av mai 2005.

Økonomisk utvikling

Simula mottok i 2004 57 mill kr i tilskudd til 

sin virksomhet. Av dette var 49 mill kr grunntil-

skudd fra Norges forskningsråd (NFR) og vel 7 

mill kr prosjektstøtte fra NFR og EU. Selskapet 

pådro seg i 2004 et underskudd på kr. 2,355 

mill kr mot et underskudd på kr 160 000 i 

2003. Selskapet hadde pr. 31. desember 2004 

en egenkapital på 3,809 mill kr. Dette tilsvarer 

en egenkapitalandel på 26 pst.
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Simula ble etablert etter vedtak av Stortinget, 

som en del av IT-satsingen på Fornebu. Simula 

AS ble stiftet 11. juni 2002. Et av hovedmålene 

for Simula, i tillegg til langsiktig grunnleggende 

forskning, er utdanning og veiledning av ho-

vedfagsstudenter, doktorgradsstipendiater og 

post.doc-stipendiater i samarbeid med univer-

sitetene i Norge.

Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 134, 1325 Lysaker
Telefon: +47 67 82 82 00
Internett: www.simula.no

Administrerende direktør
Professor Aslak Tveito

Styreleder
Berit Svendsen

Styremedlemmer
Cecilie Ohm, Kjell Bratbergsengen, Lars Holden, 
Mette Vestli, Tore VorrenMagne Jørgensen *, Amela 
Karahasanovic *, Ragni Piene og Tor Skeie *

* Ansattes representanter

Revisor
Lundes revisjonskontor DA

Statlig eierandel
80 % (Utdannings- og forskningsdepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 58,3 55,5
Driftskostnader 60,7 56,5
Driftsresultat -2,5 -0,9
Netto finansposter 0,1 0,8
Resultat før skatt og minoriteter -2,4 -0,2
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt og minoritet -2,4 -0,2

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 0,0 0,0
Varige driftsmiddel 5,4 5,8
Finansielle anleggsmiddel 1,4 0,0
Sum anleggsmidler 6,7 5,8
Omløpsmiddel 7,9 10,4
Sum eiendeler 14,6 16,2

Innskutt egenkapital 1,5 1,5
Opptjent/ annen egenkapital 2,3 4,7
Egenkapital 3,8 6,2
Utsatt skatt 0,0 0,0
Andre avsetning for forpliktelser 0,0 0,0
Langsiktig gjeld 0,0 0,0
Kortsiktig rentebærende gjeld 0,1 0,0
Kortsiktig rentefri gjeld 10,6 10,1
Sum gjeld og forpliktelser 10,8 10,1
Sum egenkapital og gjeld 14,6 16,2

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 3,9 6,2
EBITDA 0,1 1,0
EBIT -2,3 -0,2
Driftsmargin -63 % -15 %
Egenkapitalandel 26 % 38 %
Egenkapitalrentabilitet -62 % -3 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 2 år -32 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -57 % -3 %

Andre nøkkeltall 2004 2003
Publikasjoner
Bøker og doktorgradsavhandlinger 5 4
Artikler i journaler med referee 26 17
Proceedings med referee og kapitler 
i bøker 38 47

Antall stipendiater 23 23
Antall post.doc 10 8

Tilskudd fra staten 2004 2003
Tilskudd til forskning 49,0 48,5

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 58 48
Statens eierandel årsslutt 80 % 80 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 40 % 40 %
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SIVA SF

Selskapet for industrivekst (SIVA) arbeider 

innenfor virksomhetsområdene eiendom og 

innovasjon. Selskapet en aktiv pådriver og til-

rettelegger for innovasjons- og verdiskapings-

miljø over hele landet. 

Under eiendomsaktiviteten har SIVA investert i 

ca. 440 000 kvm bygningsareal fordelt på over 

90 bygg/eiendommer. Innovasjonsaktiviteten 

omfatter kompetanseinnsats, investeringsakti-

vitet og nettverksbygging. Selskapet er enga-

sjert i næringshager, kunnskapsparker, fors-

kningsparker, inkubatorer, industri-inkubatorer 

og nettverksprosjekter over hele landet.

Viktige hendelser

I mars 2004 ble SIVAs eierandel på 50 pst i Ar-

gentum Fondsinvesteringer AS overført til Næ-

rings- og handelsdepartementet, etter vedtak 

i Stortinget. 

Nærings- og handelsdepartementet la 18. juni 

2004 fram St.meld. nr. 46 (2003-2004) om SI-

VAs framtidige virksomhet. Meldingen ble be-

handlet i Stortinget 23. november 2004. Det 

ble slått fast at selskapets rolle fremdeles skal 

være å tilby tilretteleggende eierskap og nett-

verk for innovasjon. Det ble foreslått å tilføre 

SIVA egenkapital på 150 mill kr over noen år, 

til nedbetaling av statskassegjeld. Det ble for-

utsatt en ytterligere nedbetaling på 100 mill kr 

fra SIVA selv. SIVA nedbetalte dette beløpet i 

2004. I mars 2005 ble det gjennomført en 

konvertering av 50 mill kr fra statskassegjeld 

til innskuddskapital. Stortinget vedtok i desem-

ber 2004 å tilføre SIVA SF 90 mill kr gjennom 

konvertering av gjeld til innskuddskapital som 

følge av at SIVA står overfor noen større utvi-

klingsprosjekter.

I desember 2004 signerte SIVA en omfattende 

samarbeidsavtale med Innovasjon Norge og 

Norges forskningsråd. Samarbeidsavtalen im-

plementeres i 2005. 

Økonomisk utvikling

SIVAs virksomhet skal gå i resultatmessig ba-

lanse. Virksomheten har i de senere årene gått 

med betydelige underskudd. Styret har i løpet 

av året iverksatt tiltak for å bedre den økono-

miske situasjonen. Det er bl.a. gjennomført en 

nedbemanning på ca. 30 pst, og en har vært 

restriktive til investeringer i innovasjonsaktivite-

ter som ikke gir den nødvendige avkastning. 

Nedbetalingen av statskassegjeld med totalt 

240 mill kr i løpet av 2004 og første kvartal 

2005 bidrar betydelig til målet om kostnads-

reduksjoner.

Årsregnskapet for 2004 viser et underskudd på 

217 mill kr i konsernet. 100 mill kr av dette 

skyldes ekstraordinære nedskrivinger i forbin-

delse med overføring av eiendommer fra mor-

selskapet til SIVA Eiendom Holding AS. 73 mill 

kr skriver seg fra tilbakeføring av tidligere av-

satte skattefordeler, og 30 mill kr skyldes SIVAs 

eierandeler i IT Fornebu AS. Underskuddet fra 

ordinær aktivitet er etter dette 13 mill kr. Til 

sammenligning var underskuddet fra ordinær 

aktivitet 38,4 mill kr i 2003 (ekskl. en positiv 

resultateffekt på 42 mill kr fra eierandelen i  

Argentum Fondsinvesteringer AS). 
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Stortinget har slått fast at SIVA fortsatt skal 

være et statsforetak, og at virksomhetsområ-

dene skal være eiendom og innovasjon.

Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 1253 Pirsenteret
N-7462 Trondheim
Telefon: +47 48 03 90 00
Internett: www.siva.no

Administrerende direktør
Harald Kjelstad

Styreleder
Siri Beate Hatlen

Styremedlemmer
Kirsten Inger Huser Leschbrandt, Bertil Tiusanen, Per 
N. Hagen, Tor Lægreid, Hilde Rolandsen og Sidsel 
H. Meyer

Revisor
Noraudit DA

Statlig eierandel
100 % (Nærings- og handelsdepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Tilskudd  59  75 
Andre driftsinntekter  199  178 
Sum driftinntekter  258  252 
Driftskostnader  286  199 
Driftsresultat  (28)  53 
Netto finansposter  (177)  (89)
Resultat før skatt og minoriteter  (205)  (36)
Skattekostnad  (10)  11 
Minoritet  2  1 
Resultat etter skatt og minoritet  (217)  (26)

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler  43  50 
Varige driftsmiddel  1 192  1 443 
Finansielle anleggsmiddel  704  1 938 
Sum anleggsmidler  1 939  3 430 
Omløpsmiddel  284  226 
Sum eiendeler  2 222  3 657 

Innskutt egenkapital  617  527 
Opptjent/ annen egenkapital  (173)  31 
Minoritetsinteresser  48  46 
Egenkapital  492  604 
Utsatt skatt  0  0  
Andre avsetning for forpliktelser  21  24 
Langsiktig gjeld  792  798 
Kortsiktig rentebærende gjeld  14  1 
Kortsiktig rentefri gjeld  63  12 
Sum gjeld og forpliktelser  890  2 113 
Sum egenkapital og gjeld  2 222  3 657 

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter  9  3 
Investeringsaktiviteter  62  (226)
Finansieringsaktiviteter  (16)  190 
Endring betalingsmidler  55  (32)

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Egenkapitalandel 22 % 17 %
Egenkapitalrentabilitet -49 % -5 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år -11 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -7 % 6 %

Andre nøkkeltall 2004 2003
Statlig låneramme 850 000 940 000
Statslån 840 000 940 000
Renter på statslån 52 644 52 933

Verdier inn og ut av selskapet 2004 2003
Kapitalinnskudd fra staten 90  3,3 
Kapitalnedsettelse (Argentum) 0  1 375 
Utbytte for regnskapsåret 0 0
Gj.snitt. utbytteandel siste 5 år 0 %

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 40 45
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 57 % 43 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 57 % 43 %
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STATNETT SF

Statnett SF ble etablert 1.1.1992 og er tillagt 

oppgaven som systemansvarlig nettselskap i 

det norske kraftsystemet. Foretaket har ansva-

ret for at det til enhver tid er momentan balanse 

mellom produksjon og forbruk av elektrisk 

kraft i Norge. Statnett skal videre bidra til at 

det sentrale overføringsnettet for kraft bygges 

ut på en rasjonell måte etter samfunnsøkono-

miske kriterier. Statnett eier i dag om lag 85 pst 

av sentralnettet i Norge, samt forbindelsene til 

utlandet. Statnett eier 50 pst av den nordiske 

kraftbørsen Nord Pool ASA. Statnett er en mo-

nopolvirksomhet regulert av energimyndighe-

tene. Det innebærer at Norges vassdrags- og 

energidirektorat, på samme måte som for alle 

andre nettselskap, fastsetter årlig maksimal til-

latt inntekt for foretaket.

Olje- og energidepartementets formelle styring 

av Statnett utøves gjennom foretaksmøtet. 

Det er foretaksmøtet som fastsetter vedtek-

ter, velger styret samt utnevner et brukerråd. 

Brukerrådet skal sikre brukerne et reelt innsyn 

i foretakets virksomhet og være et supplement 

til myndighetenes monopolkontroll.

Viktige hendelser

I desember 2004 ga Olje- og energideparte-

mentet Statnett konsesjon for kraftutveksling 

mellom Norge og Nederland. Statnett og den 

nederlandske systemoperatøren TenneT har 

besluttet å bygge en kabel mellom landene. 

Kabelen vil bli verdens lengste sjøkabel og skal 

settes i drift innen utgangen av 2007.

Etter flere år med relativt lavt investeringsnivå 

der foretaket har hatt fokus på optimal utnyt-

telse av eksisterende nett, står Statnett nå foran 

en periode med behov for betydelige investe-

ringer i økt overføringskapasitet i sentralnettet. 

I den forbindelse søkte Statnett i januar 2005 

Olje- og energidepartementet om tilførsel av 

2,5 mrd. kroner i egenkapital.

I forbindelse med Stortingets behandling av 

St.meld. nr.18 (2003–2004) Om forsyningssik-

kerheten for strøm m.v. ble Statnett gitt et ut-

videt ansvar for forsyningssikkerheten i Norge. 

Statnett skal i denne forbindelse vurdere tiltak 

for å håndtere svært anstrengte kraftsituasjo-

ner.

Økonomisk utvikling

Statnett konsernet hadde i 2004 et resultat 

etter skatt på 411 mill kroner, mot 576 mill 

kroner året før. Resultatnedgangen fra 2003 

er som forventet, og skyldes bl.a. redusert inn-

tektsramme og økte kostnader for systemtje-

nester og avskrivninger. I 2004 hadde Statnett 

en egenkapitalrentabilitet på 9 pst. For 2004 

har Stortinget besluttet å ta 90 pst utbytte fra 

Statnett. Dette tilsvarer 370 mill kroner. Stat-

nett har etter dette en egenkapitalandel på om 

lag 37 pst.

Formål og rolle

For å oppnå et effektivt kraftmarked er det 

viktig at systemansvaret utøves på en effektiv 

måte. Statnett er en nøytral aktør i markedet. 

Dette er viktig siden Statnetts beslutninger kan 

ha store økonomiske konsekvenser for mange 

aktører, og er viktig for kraftmarkedes effek-

tivitet.

Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 5192 Majorstuen, 0302 Oslo
Telefon: +47 22 52 70 00
Internett: www.statnett.no

Adm.dir
Odd Håkon Hoelsæter

Styreleder
Grete Faremo

Styremedlemmer
Kjell Olav Kristiansen, Grethe Høiland, Thor Håkstad, 
Liv Monica Bargem Stubholt, Sverre Aam, Kirsten 
Faugstad *, Steinar Jøråndstad* og Ole Bjørn 
Kirstihagen *

* Ansattes representanter

Revisor
Ernst & Young AS

Statlig eierandel
100 % (Olje- og energidepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 5 215 5 885
Driftskostnader 4 421 4 879
Driftsresultat 794 1 006
Netto finansposter 225 243
Resultat før skatt 569 777
Skattekostnad 158 201
Resultat etter skatt 411 576

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 127 159
Varige driftsmiddel 10 190 9 893
Finansielle anleggsmiddel 157 153
Sum anleggsmidler 10 474 10 205
Omløpsmiddel 1 567 1 478
Sum eiendeler 12 041 11 683

Innskutt egenkapital 2 700 2 700
Opptjent/ annen egenkapital 1 885 1 844
Egenkapital 4 585 4 544
Andre avsetning for forpliktelser 109 117
Langsiktig gjeld 4 983 5 120
Kortsiktig rentebærende gjeld 1 179 513
Kortsiktig rentefri gjeld 1 185 1 389
Sum gjeld og forpliktelser 7 456 7 139
Sum egenkapital og gjeld 12 041 11 683

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 1 019 1 429
Investeringsaktiviteter -936 -694
Finansieringsaktiviteter 13 -991
Endring betalingsmidler 96 -256

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 10 747 10 177
EBITDA 1 503 1 773
EBIT 857 1 102
Egenkapitalandel 38 % 39 %
Egenkapitalrentabilitet 9 % 13 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 10 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 8 % 11 %

Verdier inn og ut av selskapet 2004 2003
Utbytte for regnskapsåret 370 518
Utbytteandel 90 % 90 %
Utbytte til staten 370 518
Gj.snitt. utbytteandel siste 5 år 81 %

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 636 590
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 44 % 44 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 50 % 67 %
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STATSSKOG SF

I 1993 ble Statskog SF opprettet for å drive og 

utvikle statens eiendommer og naturressurser. 

Statskog fikk ved stiftelsen overført grunnbok-

hjemmelen til de arealene som tidligere ble for-

valtet av Direktoratet for Statens skoger og ble 

dermed landets største grunneier. Eiendom-

mene omfatter 1/3 av Norges areal. Statskogs 

visjon er å fremme bærekraftig drift og utvik-

ling av statlige skog- og fjelleiendommer og 

være en konkurransedyktig tjenesteleverandør 

basert på statskogs kjernekompetanse. Strate-

gien har klare mål for foretakets samfunns- og 

miljøansvar.

Virksomheten omfatter jakt, fiske og annet fri-

luftsliv, skogsdrift og annen drift, utvikling av 

eiendommer, sikring av statens eier- og rettig-

hetsposisjon, og lokal næringsutvikling. Utover 

den forretningsmessige virksomheten utfører 

Statskog en rekke forvaltningsoppgaver etter 

avtale med Landbruks- og matdepartementet.

Viktige hendelser

Rapporten ”Et fremtidig Statskog” ble presen-

tert på foretaksmøtet i 2004. Rapporten trek-

ker fram behovet for en sterkere vektlegging 

av Statskog som et virkemiddel for å nå nasjo-

nale mål med hensyn til allmennhetens interes-

ser og lokal næringsutvikling. 

I 2004 ble det inngått en samarbeidsavtale mel-

lom Direktoratet for naturforvaltning og Stat-

skog om arbeidet med skogvern på Statskogs 

eiendommer. I februar 2005 ble det sendt ut 

et forslag om vern av 500 kvadratkilometer på 

Statskogs arealer. Forslaget vil, dersom det blir 

vedtatt, innebære en betydelig økning av skog-

vernet i Norge.

For å profilere og fremme arbeidet med tilrette-

legging for friluftsliv har Statskog gått inn som 

hovedsamarbeidspartner for Friluftslivets År 

2005. Det er også satt i gang en navneskifte-

prosess, for bedre å gjenspeile foretakets sam-

lede virksomhet. Statskog er involvert i arbeidet 

med å sikre allmennhetens tilgang til forsvars-

eiendommer med viktige friluftsverdier.

Økonomisk utvikling

Årlig omsetning har i de siste årene vært i stør-

relsesorden 220 mill kr. Driftsresultatet har 

vært mellom 8 og 28 mill kr, og det årlige ut-

bytte til eier mellom 6 og 13 mill kr. Driftsinn-

tektene i 2004 var 224 mill kr mot 204 mill kr 

i 2003. Driftsresultatene i 2004 var 26,9 mill 

kr mot 21,5 mill kr i 2003. Årsaken til de høye 

driftsresultatene i de to siste årene er økt ar-

ronderingsmessig salg av eiendommer og er-

statninger fra vern av barskog. Etter ekstraordi-

nære avsetninger til gruvesikring ble resultatet 

etter skatt i 2004 på 15 mill kr mot 28 mill kr 

i 2003. 

Formål og rolle

I stiftelsesdokumentet for Statskog SF datert 

18.12.1992 ble følgende formål for Statskog 

vedtatt: ”Statskog SF har til formål selv, gjen-

nom deltakelse eller i samarbeid med andre, 

å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og 

fjelleiendommer med tilhørende ressurser og 

annen naturlig tilgrensende virksomhet. Eien-

dommene skal drives effektivt med sikte på 

å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resul-

tat. Det skal drives et aktivt naturvern og tas 

hensyn til friluftslivet. Ressursene skal utnyttes  

balansert, og fornybare ressurser skal tas vare 

på og utvikles videre.”

Kontaktinformasjon selskapet
Adresse: Serviceboks 1016, 7809 Namsos
Telefon: +47 74 21 30 00
Internett: www.statskog.no

Administrerende direktør 
Asbjørn Mathisen

Styreleder
Kirsti Kolle Grøndahl

Styremedlemmer
Svein Alsaker, Trond Loge, Anne Kathrine Slungård, 
Helene Falch Fladmark, Knut Røst *, Olaf Landsverk * 
og Bjørn Hugo Kristoffersen *

* Ansattes representanter

Revisor
Ernst & Young AS

Statlig eierandel
100 % (Landbruks- og matdepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 224 204
Driftskostnader 199 184
Driftsresultat 26 20
Netto finansposter 9 12
Resultat før skatt og minoriteter 35 32
Skattekostnad 3 4
Ekstraordinære kostnader –  
Avsetning til gruvesikring 15
Resultat etter skatt og minoritet 16 28

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 12 13
Varige driftsmidler 88 89
Finansielle anleggsmidler 23 20
Sum anleggsmidler 123 122
Omløpsmidler 182 171
Sum eiendeler 305 294

Innskutt egenkapital 111 111
Opptjent/ annen egenkapital 131 121
Egenkapital 242 232
Sum langsiktig gjeld 5 6
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 0
Kortsiktig rentefri gjeld 59 56
Sum gjeld og forpliktelser 64 62
Sum egenkapital og gjeld 305 294

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 22 18
Investeringsaktiviteter -1 1
Finansieringsaktiviteter -10 -14
Endring betalingsmidler 12 6

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 247 238
EBITDA 39 39
EBIT 35 35
Egenkapitalandel 79 % 79 %
Egenkapitalrentabilitet 7 % 12 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 8 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 14 % 15 %

Andre nøkkeltall 2004 2003
Inntektsandel fra friluftsliv, jakt og 
fiske 13 % 13 %
Antall solgte jakt- og fiskekort  37 758  33 931 
Offentlige tilskudd, mill kr 2,7 1,2

Utbytte 2004 2003
Avsatt utbytte n/a 1) 9,5
Utbytteandel n/a 1) 34 %
Snitt utbytteandel 2000–2003 58 %
Utbytte til staten n/a 9,5

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 187 190
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 38 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 38 % 38 %

1) Fastsatt på foretaksmøte 21. juni 2005.
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UNINETT AS

UNINETT AS ble opprettet i 1993. Selskapet 

utvikler og driver forskningsnettet i Norge på 

oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepar-

tementet. UNINETT leverer avanserte nett og 

tjenester til de akademiske miljøene i Norge. 

UNINETT leverer i tillegg til dette egne ekspe-

rimentnettomgivelser for forskning på anven-

delser av nett og nettjenester. UNINETT driver 

sammen med Norges teknisk-naturvitenska-

pelige universitet et senter for framragende 

forskning innen kvantifiserbar tjenestekvalitet. 

UNINETT framstår som en internasjonalt orien-

tert ikke-kommersiell aktør som kan dokumen-

tere stor leveringsdyktighet, og som vektlegger 

høy kompetanse. Selskapets primære mål-

gruppe er institusjoner innen forskning og høy-

ere utdanning. Ved utgangen av 2004 var 203  

institusjoner tilknyttet forskningsnettet. UNI-

NETT AS eier alle aksjene i datterselskapene 

UNINETT ABC AS, UNINETT FAS AS, UNINETT 

Norid AS og UNINETT Sigma AS, samt 22,4 pst 

av aksjene i det danske selskapet NORDUnet 

AS, som er en felles nordisk nettorganisasjon. 

Viktige hendelser

UNINETT AS har fulgt opp selskapets omfatten-

de sambandsavtale med Bane Tele AS med en 

rekke oppgraderinger som omfattet det første 

2,5 gigabit-sambandet til Tromsø og gigabit-

forbindelser til flere høyskoler. Datterselskapet 

UNINETT Sigma AS ble etablert i 2004 og har 

ansvaret for operativ drift og utvikling av norsk 

tungregning. 

Økonomisk utvikling

UNINETT konsernet hadde i 2004 et resultat 

på 15,5 mill kr mot 10,8 mill kr i 2003. Det 

positive resultatet skyldes i hovedsak inntekter 

fra UNINETT Norid AS som følge av adgan-

gen til å registrere alle lovlige norske tegn i  

domenenavn under .no domenet. Morselska-

pet UNINETT AS og konsernet har solid likvidi-

tet og egenkapitalandeler på henholdsvis 37,4 

pst og 53,6 pst. 

Formål og rolle

UNINETT AS har blant annet som formål å 

utvikle et avansert landsdekkende elektronisk 

tjenestenett for informasjonsutveksling mellom 

enkeltbrukere og grupper av brukere innen 

forskning og utdanning i Norge, slik at disse 

tilbys kostnadseffektive kommunikasjonstje-

nester på linje med det beste som finnes ellers i 

det internasjonale akademiske miljø. Selskapet 

skal stimulere til forsknings- og utviklingsaktivi-

tet, spille på lag med institusjonene i universi-

tets- og høyskolesektoren, tenke framtidsrettet 

og handle langsiktig.

Kontaktinformasjon
Adresse: 7465 Trondheim
Telefon: +47 73 55 79 00
Internett: www.uninett.no

Administrerende direktør
Petter Kongshaug 

Styreleder
Bjørn Inge Henrichsen

Styremedlemmer
Ole Arvid Brønmo, Siri Jansen, Benedicte Rustad, 
Inger Østensjø og Stein Ottar Nygård *

* Ansattes representanter

Revisor
Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS

Statlig eierandel
100 % (Utdannings- og forskningsdepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 148,7 152,1
Driftskostnader -130,9 -143,7
Driftsresultat 13,2 6,3
Netto finansposter 2,4 4,5
Resultat før skatt 15,5 10,8
Skattekostnad 0 0
Resultat etter skatt 15,5 10,8

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 63,0 23,6
Varige driftsmiddel 1,4 1,7
Finansielle anleggsmiddel 5,1 2,0
Sum anleggsmidler 69,5 27,3
Omløpsmiddel 134,9 154,0
Sum eiendeler 204,4 181,3

Innskutt egenkapital 3,0 10,7
Opptjent/ annen egenkapital 106,6 83,4
Egenkapital 109,6 94,1
Utsatt skatt 0,0 0,0
Andre avsetning for forpliktelser 32,1 33,2
Langsiktig gjeld 20,4 0,0
Kortsiktig rentebærende gjeld 0,0 0,0
Kortsiktig rentefri gjeld 42,3 54,0
Sum gjeld og forpliktelser 94,8 87,2
Sum egenkapital og gjeld 204,4 181,3

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 11,6 1,8
Investeringsaktiviteter -43,9 -0,2
Finansieringsaktiviteter 15,2 0
Endring betalingsmidler -17,1 1,6

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 130 94
EBITDA 11 9
EBIT 16 11
Egenkapitalandel 54 % 52 %
Egenkapitalrentabilitet 14 % 12 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 17 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 12 % 12 %

Andre nøkkeltall 2004 2003
Antall tilknyttede institusjoner 203 220

Tilskudd fra staten 2004 2003
Tilskudd fra UFD 47,1 43,6

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 58 49
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 50 % 50 %
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VINMONOPOLET AS

AS Vinmonopolet er gjennom selskapets ene-

rett til detaljsalg av sterkøl, vin og brennevin et 

viktig instrument i alkoholpolitikken. Gjennom 

omsetning i kontrollerte former, skal virksom-

heten bidra til å begrense alkoholkonsumet og 

derigjennom de samfunnsmessige og individu-

elle skader som alkoholkonsum kan innebære.

Vinmonopolet er ikke et ordinært aksjeselskap 

i aksjelovens forstand, men er regulert ved lov 

10. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmo-

nopolet, som sammen med lov 2. juni 1989 nr. 

27 om omsetning av alkoholholdig drikk, i stor 

utstrekning fastlegger selskapets rammevilkår. 

For å sikre likebehandlingskravet i EØS-avtalen 

er det gitt forskrifter om selskapets innkjøps-

virksomhet og etablert en uavhengig nemnd 

for prøving av selskapets beslutninger om inn-

kjøp mv. For å sikre vinmonopolordningen nød-

vendig legitimitet i befolkningen, legger selska-

pet vekt på å være en faghandelkjede med stor 

produktbredde og god kundeservice. 

Viktige hendelser

Ved utløpet av 2004 har Vinmonopolet 195 

butikker rundt om i hele landet. Av disse er 142 

selvbetjente butikker. Målet er å bygge om de 

fleste diskbutikker innen utløpet av 2006. Vin-

monopolet åpnet i 2004 syv nye selvbetjente 

butikker. Etter en prøveordning har Vinmono-

polet vedtatt å opprette en ny kategori butik-

ker med begrenset tilbud i tillegg til dagens 

grunn-, hoved- og fullsortimentsbutikker. For-

målet med den nye butikkategorien er å bedre 

tilgjengeligheten i distriktene, jf. Stortingets 

anmodningsvedtak nr. 314 (2001–2002).

Videre er det lagt vekt på å redusere forsendel-

sestiden for handel via Vinmonopolets nettbu-

tikk, som særlig tar sikte på å betjene kunder i 

utkantområder med lang vei til nærmeste Vin-

monopol-butikk. Ved fortsatt utvikling av bu-

tikknettet i form av omlegging til selvbetjening, 

god lokalisering og tilpassede driftskonsepter, 

legges det til rette for å yte en kundeservice 

som bidrar til å opprettholde og forsterke Vin-

monopolets stilling og rolle som sentralt virke-

middel i norsk alkoholpolitikk.

Økonomisk utvikling

Vinmonopolets omsetning (eks. mva.) i 2004 

var 8,2 mrd kr, hvorav 4,6 mrd kr var alko-

holavgifter. Dette er en omsetningsøkning på 

550,2 mill kr fra 2003. Resultat før innbetaling 

av vinmonopolavgift var 115,4 mill kr, som er 

13,8 mill kr høyere enn i 2003. Hovedsakelig 

skyldes resultatforbedringen økt salgsvolum 

som følge av nyetableringer og produktivitets-

forbedringer.

Vinmonopolavgiften, som betales til staten 

istedenfor ordinær skatt, er for 2004 beregnet 

til 27,6 mill kr. Stortinget har fastsatt at 60 pst 

av overskuddet etter vinmonopolavgift i 2004 

skal tilfalle staten. Dette utgjør 52,7 mill kro-

ner. Årets resultat etter betaling av vinmonopo-

lavgift utgjør 88 mill kr. Bokført egenkapital pr. 

31.12.2004 var 578,3 mill kroner, tilsvarende 

en egenkapitalandel på 31,3 pst.

Formål og rolle

AS Vinmonopolet er et av de viktigste virke-

midlene i norsk alkoholpolitikk. Arbeids- og 

sosialdepartementet legger stor vekt på å styre 

virksomheten i forhold til viktige sektorpolitiske 

målsetninger, men også med fokus på krav til 

lønnsomhet og effektivitet.

Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 1944, Vika, 0125 Oslo 
Telefon: 04560
Internett: www.vinmonopolet.no

Administrerende direktør
Knut Grøholt

Styreleder
Harald Arnkværn

Styremedlemmer
Elsbeth Tronstad, Lise Christoffersen, Arnfinn Holten, 
Jan Blomseth, Ingvild Strømsheim Wold, Elianne Inge-
brigtsen *, Helge Storvik * og Juul Lyseggen *

* Ansattes representanter

Revisor
Ernst & Young AS

Statlig eierandel 
100 % (Arbeids- og sosialdepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 8 275 7 725
Herav alkoholavgift 4 636 4 308
Driftskostnader 8 177 7 657
Driftsresultat 99 68
Netto finansposter 17 33
Resultat før vinmonopolavgift 115 102
Vinmonopolavgift 28 26
Resultat etter vinmonopolavgift 88 76

Balanse 2 004 2 003
Immatrielle eiendeler 10 9
Varige driftsmidler 313 330
Finansielle anleggsmidler 6 6
Sum anleggsmidler 329 346
Omløpsmidler 1 521 1 247
Sum eiendeler 1 850 1 593

Innskutt egenkapital 0,1 0,1
Opptjent/ annen egenkapital 578 543
Egenkapital 578 543
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetning for forpliktelser 45 52
Langsiktig gjeld 0 0
Kortsiktig rentebærende gjeld 0 0
Kortsiktig rentefri gjeld 1 226 998
Sum gjeld og forpliktelser 1 271 1 050
Sum egenkapital og gjeld 1 850 1 593

Kontantstrøm 2 004 2 003
Operasjonelle aktiviteter 267 52
Investeringsaktiviteter -67 -62
Finansieringsaktiviteter 1 0
Endring betalingsmidler 200 -9

Regnskapsnøkkeltall 2004 2003
Sysselsatt kapital 578 543
EBITDA 207 183
EBIT 117 104
Egenkapitalandel 31 % 34 %
Egenkapitalrentabilitet 15 % 14 %
Gj.snitt. EK rentabilitet siste 5 år 17 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 20 % 19 %

Verdier inn og ut av selskapet 2004 2003
Statens overskuddsandel og utbytte 
for regnskapsåret 52,7 30,4
Gj.snitt. overskuddsandel og utbytte 
siste 5 år 40,0

Annen informasjon 2004 2003
Antall ansatte 1 702 1 699
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 44 % 44 %
Andel aksjonærvalgte kvinner i styret 50 % 50 %
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REGIONALE HELSEFORETAK
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HELSE MIDT-NORGE RHF

Helse Midt-Norge RHF ble som regionalt helse-

foretak stiftet høsten 2001, dette som en del 

av sykehusreformen. Foretaket har som visjon 

”på lag med deg for din helse”. Strategien har 

fra starten vært å få ned ventelister og en re-

duksjon i ventetider, få kontroll med korridor-

belegget i midt-norske sykehus og oppnå kon-

troll med økonomien. Helse Midt-Norge RHF 

har så langt kunne registrere at strategien har 

vært tilfredsstillende.

Helseforetaksgruppen Helse Midt Norge dek-

ker Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-

Trøndelag. Helse Midt-Norge består av seks 

helseforetak eid av Helse Midt-Norge RHF. 

Sykehusreformen som etablerte de regionale 

helseforetakene oppstiller mål om mer fokus 

på aktivt eierskap, ledelse, økonomi, struk-

tur og kultur. Helse Midt-Norge RHF arbeider 

aktivt langs alle dimensjonene, og fokuserer 

sterkt på sammenhengen mellom dem. Spesi-

elt innenfor ledelse har helseforetaket fått en 

sentral rolle på nasjonalt plan gjennom ledelse 

av de nasjonale ledelsesprogram.

Viktige hendelser

Helse Midt-Norge RHF har truffet viktige be-

slutninger om strategiske valg i regnskapsåret 

2004. Dette gjelder blant annet plan for kreft-

kirurgi og plan for kvalitetsstrategi. Videre har 

man åpnet en ny kreftavdeling i Ålesund, samt 

sengeenhet for spiseforstyrrelser i Levanger. I 

tillegg kom etablering av barne- og ungdoms-

psykiatrisk enhet i Levanger og distriktspsykia-

triske sentra i Trondheim og Orkdal.

Gjennom foretaksmøtet har eier påpekt spe-

sielt fokusering i forhold til internkontroll og 

forholdet mellom det regionale helseforetakets 

to roller; Eier- og ”sørge for-rollen”. 

Økonomisk utvikling

Driftsinntektene kommer i all hovedsak fra 

eier som er Helse- og Omsorgsdepartementet. 

Inntektene har økt med omlag 900 mill kr fra 

2003. Samtidig har driftskostnader utenom av-

skrivninger økt med ca. 850 mill kr. Lønnskost-

nadene har økt med 319 mill kr.

Det har vært nødvendig å ta opp lån til finan-

siering av investeringer. Lån fra departementet 

til investeringer har økt fra 1,1 mrd kr i 2003 til 

2,2 mrd kr i 2004. Det har også vært nødven-

dig å ta opp driftskreditt, og ved utgangen av 

2004 var denne på 144 mill kr.

Formål og rolle

Staten har det overordnede ansvar for at  

befolkningen gis nødvendige spesialisthelse-

tjenester i tråd med de målsettinger som er 

nedfelt i spesialisthelsetjenesteloven § 1-1 og 

pasientrettighetsloven § 1-1. Dette skal oppfyl-

les ved at det opprettes regionale helseforetak 

som etter eiers retningslinjer skal planlegge og 

organisere spesialisthelsetjenesten, og legge til 

rette for forskning og undervisning (jfr. helse-

foretakslovens § 1). 

Helse- og omsorgsdepartementet utøvde i 

2004 sin eierstyring av de regionale helsefor-

etakene gjennom foretaksmøtet (generalfor-

samlingen) og gjennom vilkår for bevilgninger, 

det såkalte ”Styringsdokumentet”.

Kontaktinformasjon 
Besøksadresse: Strandveien 1, 7500 Stjørdal
Postadressse: Postboks 464, 7501 Stjørdal 
Telefon: +47 74 83 99 00
Internett: www.helse-midt.no 

Administrerende direktør
Paul Hellandsvik

Styreleder
Per Sævik

Styremedlemmer
Egil Hestnes, Anne-Brit Skjetne, Rigmor Austgulen, 
Marianne Bjerke, Anders Grimsmo Ellen Marie Wøhni *, 
Helge Haarstad * og Ingegjerd S. Sandberg * 

* Ansattes representanter

Revisor
KPMG AS

Statlig eierandel:
100 % (Helse- og omsorgsdepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 9 474 8 592
Driftskostnader -10 121 -9 182
Driftsresultat -647 -589
Netto finansposter -1 35
Årsresultat -649 -554

Korrigeringer 150 93
Korrigert årsresultat -498 -461

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 96 89
Varige driftsmiddel 10 904 8 912
Finansielle anleggsmiddel 234 120
Sum anleggsmidler 11 234 9 122
Varer 187 173
Fordringer 455 397
Bankinnskudd, kontanter og lignende 239 976
Sum omløpsmidler 881 1 546
Sum eiendeler 12 114 10 667

Innskutt egenkapital 7 394 6 673
Opptjent egenkapital -2 021 -646
Egenkapital 5 373 6 026
Avsetning for forpliktelser 2 172 1 622
Annen langsiktig gjeld 2 293 1 142
Kortsiktig gjeld 2 276 1 878
Sum gjeld og forpliktelser 6 741 4 641
Sum egenkapital og gjeld 12 114 10 667

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter -82 -86
Investeringsaktiviteter -1 530 -1 526
Finansieringsaktiviteter 1 343 1 343
Endring betalingsmidler -268 -268

Annen informasjon 2004 2003
Antall årsverk i foretaksgruppen 13 217 12 194
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 56 % 56 %
Andel eieroppnevnte kvinner i styret 50 % 50 %

Nøkkeltall 2004 2003
Antall innbyggere under Helse Midt-
Norge sitt “sørge-for” ansvar 640 000 640 000
Antall produserte DRG-poeng 148 289 141 743
Antall polikliniske konsultasjoner, 
somatikk 610 984 605 553
Antall oppholdsdøgn, psykisk 
helsevern 162 707 157 664
Antall pasienter på venteliste 32 985 33 192
Antall dager i gj.snitt. ventetid 84 109
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Kontaktinformasjon 
Besøksadresse: Sjøgata 10, Bodø
Postadressse: Helse Nord RHF, 8038 Bodø 
Telefon: +47 75 51 29 00 
Internett: www.helse-nord.no 

Administrerende direktør 
Lars H. Vorland

Styreleder
Olav Helge Førde 

Styremedlemmer
Lisbet Flågeng, Stig Fossum, Johan Petter Barlind-
haug, Nina Schmidt, Anders Eira, Odd Oskarsen *, 
Kari B. Sandnes * og Bente Christensen *

* Ansattes representanter

Revisor 
KPMG AS

Statlig Eierandel
100 % (Helse- og omsorgsdepartementet)

Helse Nord RHFs har ansvar for at befolknin-

gen i Nord-Norge og på Svalbard får gode og 

likeverdige helsetjenester. Helse Nord RHFs har 

videre et ansvar for forskning, utdanning og 

undervisning innen sektoren.

Tjenesteytingen er organisert i seks helsefor-

etak. Det er Helse Finnmark HF, Universitets- 

sykehuset Nord-Norge HF, Hålogalandssyke-

huset HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelands-

sykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF. Helse 

Nord RHF skal være en regional institusjon med 

en tydelig nord-norsk profil. 

Viktige hendelser

Pasientbehandlingen ble opprettholdt på sam-

me høye nivå som i 2003. Ventetidene for be-

handling i somatisk helsevern går fortsatt ned, 

og det er økt aktivitet innen psykisk helsevern 

samtidig som etterspørselen har økt kraftig.

Plan for satsing på tilbudet til kronikere, i geria-

tri og rehabilitering ble iverksatt i 2004. Effek-

tiviteten ble økt og økonomiresultatet ble noe 

bedre enn styringsmålet for året. Omfattende 

omstillinger er i gang og delvis gjennomført i 

alle helseforetakene. En betydelig nedbeman-

ning (300 årsverk) er gjennomført i nært sam-

arbeid med arbeidstakernes organisasjoner. Ny 

forskningsstrategi er implementert med økt 

satsing på forskning som konsekvens. Kreftki-

rurgien er reorganisert for å styrke kvaliteten 

på behandlingen

Økonomisk utvikling

Helse Nords driftsinntekter kommer i all ho-

vedsak fra eieren som er Helse- og omsorgsde-

partementet. Driftsinntektene har økt med ca. 

1,2 mrd kr, mens de totale driftskostnader økte 

med ca. 1 mrd kr fra 2003. Lønnskostnadene 

økte med 459 mill kr (10,2 pst). Vekst i lønns-

kostnader forklares i stor grad av omlegging av 

arbeidsgiveravgiften. Vekst i totalt inntekts- og 

kostnadsnivå har sammenheng med overta-

kelse av ansvar for syketransport, rusomsorg, 

Luftambulanse ANS, omlegging av arbeidsgi-

veravgift og økt satsing på psykiatri. 

Det har vært nødvendig å ta opp lån til finan-

siering av investeringer. Lån fra departementet 

til investeringer har økt fra 259 mill kr i 2003 til 

346 mill kr i 2004.

Formål og rolle

Staten har det overordnede ansvar for at be-

folkningen gis nødvendige spesialisthelse-

tjenester i tråd med de målsettinger som er 

nedfelt i spesialisthelsetjenesteloven § 1-1 og 

pasientrettighetsloven § 1-1. Dette skal oppfyl-

les ved at det opprettes regionale helseforetak 

som etter eiers retningslinjer skal planlegge og 

organisere spesialisthelsetjenesten, og legge til 

rette for forskning og undervisning (jfr. helse-

foretakslovens § 1). 

Helse- og omsorgsdepartementet utøvde i 

2004 sin eierstyring av de regionale helsefor-

etakene gjennom foretaksmøtet (generalfor-

samlingen) og gjennom vilkår for bevilgninger, 

det såkalte ”Styringsdokumentet”.

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 8 297 7 110
Driftskostnader -8 690 -7 687
Driftsresultat -393 -577
Netto finansposter 10 30
Årsresultat -383 -547

Korrigeringer 209 286
Korrigert årsresultat -174 -261

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 28 37
Varige driftsmiddel 8 395 8 478
Finansielle anleggsmiddel 561 386
Sum anleggsmidler 8 984 8 900
Varer 123 121
Fordringer 226 171
Bankinnskudd, kontanter og 
lignende 601 670
Sum omløpsmidler 950 962
Sum eiendeler 9 934 9 863

Innskutt egenkapital 8 346 8 357
Opptjent egenkapital -998 -756
Egenkapital 7 348 7 601
Avsetning for forpliktelser 598 620
Annen langsiktig gjeld 347 260
Kortsiktig gjeld 1 641 1 382
Sum gjeld og forpliktelser 2 586 2 262
Sum egenkapital og gjeld 9 934 9 863

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 269 179
Investeringsaktiviteter -555 -339
Finansieringsaktiviteter 217 141
Endring betalingsmidler -69 -19

Annen informasjon 2004 2003
Antall årsverk i foretaksgruppen 9 946 9 884
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 44 % 56 %
Andel eieroppnevnte kvinner i 
styret 33 % 50 %

Nøkkeltall 2004 2003
Antall innbyggere under Helse 
Nord sitt “sørge-for” ansvar 462 000 462 000
Antall produserte DRG-poeng 109 619 109 427
Antall polikliniske konsultasjoner, 
somatikk 396 300 401 200
Antall oppholdsdøgn, psykisk 
helsevern 145 498 137 221
Antall oppholdsdøgn, tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmid-
delmisbrukere 29 700
Antall pasienter på venteliste 33 628 26 898
Antall dager i gj.snitt. ventetid 100 122

HELSE NORD RHF
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HELSE SØR RHF

Helse Sør RHF er et av fem regionale helsefor-

etak som har ansvar for spesialisthelsetjenes-

ten i Norge. Det regionale helseforetaket ble 

etablert i forbindelse med at staten tok over 

ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkes-

kommunene 1. januar 2002.

Helseforetaksgruppen Helse Sør dekker Vest-

Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og 

Buskerud. Dessuten omfatter gruppen Riks-

hospitalet-Radiumhospitalet HF i Oslo. Helse 

Sør består av åtte helseforetak eid av Helse Sør 

RHF.

Viktige hendelser

Aktiviteten innen somatisk helsevern fortsatte 

å øke i 2004, men økningen var ikke like sterk 

som i de foregående år. Innen psykisk helse-

vern var økningen sterkere med en økning i 

døgnopphold på 5 pst, mens polikliniske kon-

sultasjoner økte med 9 pst. Ventetider for be-

handling ble noe redusert.

Helse Sør overtok ansvaret for behandlingstil-

budet innen rus- og avhengighet fra 

1. januar 2004.

Rikshospitalet HF og Det norske Radiumhospi-

tal HF ble besluttet slått sammen med virkning 

fra1. januar 2005.

Helse Sør har besluttet å etablere fellestjenes-

ter for de transaksjonstunge oppgavene innen 

lønn/økonomi/personal i regi av den heleide 

organisasjonen Sykehuspartner. Ved utløpet av 

2004 kjøres lønn for fem av åtte helseforetak 

hos Sykehuspartner.

Økonomisk utvikling

Driftsinntektene til Helse Sør RHF kommer i 

all hovedsak fra eieren som er Helse og om-

sorgsdepartementet. Foreløpig årsregnskap for 

2004 viser en økning i driftsinntektene på 1,1 

mrd kr sammenlignet med 2003. Driftskostna-

dene eksklusiv avskrivninger økte med om lag 

samme beløp. Økningen i lønn- og andre per-

sonalkostnader fra 2003 var på 579 mill kr.

Det har også i 2004 vært nødvendig å ta opp 

lån til finansiering av investeringer. Lån fra Hel-

se og omsorgsdepartementet til investeringer 

har økt fra 516 mill kr i 2003 til ca. 1,19 mrd kr 

i 2004. Helse Sør hadde ved utgangen av 2004 

en driftskreditt på 562 mill kr.

Formål og rolle

Staten har det overordnede ansvar for at be-

folkningen gis nødvendige spesialisthelse-

tjenester i tråd med de målsettinger som er 

nedfelt i spesialisthelsetjenesteloven § 1-1 og 

pasientrettighetsloven § 1-1. Dette skal oppfyl-

les ved at det opprettes regionale helseforetak 

som etter eiers retningslinjer skal planlegge og 

organisere spesialisthelsetjenesten, og legge til 

rette for forskning og undervisning (jfr. helse-

foretakslovens § 1). 

Helse- og omsorgsdepartementet utøvde i 

2004 sin eierstyring av de regionale helsefor-

etakene gjennom foretaksmøtet (generalfor-

samlingen) og gjennom vilkår for bevilgninger, 

det såkalte ”Styringsdokumentet”.

Kontaktinformasjon 
Besøksadresse: Grenland Næringspark
Leirvollen 21 A, Skien
Postadressse: Postoks 2825 Kjørbekk, 3702 Skien
Telefon: +47 35 91 26 00
Internett: www.helse-sor.no 

Administrerende direktør 
Bjørn Erikstein

Styreleder
Erling Valvik

Styremedlemmer
Hanne Harlem, Kristin Ørmen Johnsen, Ole Johan 
Bakke, Margaret Sandøy Ramberg, Knut Brautaset, 
Svein Øverland *, Morten Falkenberg * og Anne 
Larsen *

* Ansattes representanter

Revisor 
PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel:
100 % (Helse- og omsorgsdepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 15 383 14 204
Driftskostnader -16 800 -15 576
Driftsresultat -1 417 -1 372
Netto finansposter 9 46
Årsresultat -1 408 -1 327
Korrigeringer 629 611
Korrigert årsresultat -779 -716

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 104 92
Varige driftsmiddel 18 058 18 335
Finansielle anleggsmiddel 395 211
Sum anleggsmidler 18 557 18 638
Varer 150 138
Fordringer 870 657
Bankinnskudd, kontanter og lignende 499 643
Sum omløpsmidler 1 519 1 438
Sum eiendeler 20 076 20 076

Innskutt egenkapital 16 877 17 176
Opptjent egenkapital -2 651 -1 583
Egenkapital 14 226 15 593
Avsetning for forpliktelser 624 750
Annen langsiktig gjeld 1 349 690
Kortsiktig gjeld 3 877 3 043
Sum gjeld og forpliktelser 5 850 4 483
Sum egenkapital og gjeld 20 076 20 076

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 103 -64
Investeringsaktiviteter -1 223 -1 097
Finansieringsaktiviteter 976 257
Endring betalingsmidler -144 -904

Annen informasjon 2004 2003
Antall årsverk i foretaksgruppen 20 397 19 812
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 33 % 33 %
Andel eieroppnevnte kvinner i styret 50 % 50 %

Nøkkeltall 2004 2003
Antall innbyggere under Helse Sør sitt 
“sørge-for” ansvar 890 000 890 000
Antall produserte DRG-poeng 219 422 218 292
Antall polikliniske konsultasjoner, 
somatikk 845 731 858 024
Antall oppholdsdøgn, psykisk 
helsevern 252 569 216 624
Antall pasienter på venteliste 47 729 44 685
Antall dager i gj.snitt. ventetid 87 89
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1. januar 2002 blei spesialisthelsetenesta over-

ført frå fylkeskommunane til staten, ved dei 

regionale helseføretaka. Helse Vest RHF (regio-

nalt helseføretak) har det overordna ansvaret 

for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Horda-

land og Sogn og Fjordane. Helse Vest RHF eig 

fem helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, 

Helse Fonna, Helse Stavanger og Apoteka Vest. 

I tillegg eig det regionale føretaket aksjeselska-

pet Helse Vest IKT AS.

Helseføretaka har om lag 21 000 medarbeida-

rar. Spesialisthelsetenesta i regionen omfattar 

45 sjukehus og institusjonar, og skal gi helsete-

nester til 920 000 innbyggjarar. Bruttobudsjet-

tet for 2005 er på rundt 13 milliardar kroner.

Viktige hendingar

1. januar 2004 overtok Helse Vest RHF ansva-

ret for det spesialiserte behandlingstilbodet til 

rusavhengige frå fylkeskommunane. Seinare 

på året fekk dei rusavhengige pasientstatus, og 

dermed rett til sjølve å velje behandlingsstad. 

Helse Vest etablerte eit offentleg nærsjukehus 

i Florø. Nærsjukehuset er det første i sitt slag 

og eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane 

Flora og Bremanger og Helse Førde.

IT-avdelingane i helseføretaka i regionen blei 

slått saman til eitt aksjeselskap: Helse Vest IKT 

AS. IKT-eininga leverer IKT-tenester til alle hel-

seføretaka i Helse Vest.

Styret i Helse Vest RHF sette inn eit nytt styre i 

dotterføretaket Helse Fonna HF i mars 2005.

Økonomisk utvikling

Driftsinntektene kjem i all hovudsak frå eigar, 

som er Helse- og omsorgsdepartementet. 

Driftsinntektene har auka med vel 1,1 mrd 

kr frå 2003. Samstundes har driftskostnader 

utanom avskrivingar auka med kr vel 1 mrd kr. 

Lønskostnadene er auka med 265 mill kr. 

Det har vært nødvendig å ta opp lån til finan-

siering av investeringar. Lån frå departementet 

til investeringar har auka frå 516 mill kr i 2003 

til 675 mill kr i 2004. Det har òg vært nødven-

dig å ta opp driftskreditt, og ved utgangen av 

2004 var den på 383 mill kr.

Føremål og rolle

Staten har det overordna ansvaret for at inn-

bygjarane får naudsynte spesialisthelsetenester 

i tråd med dei målsettingane som er nedfelte 

i spesialisthelsetjenesteloven § 1-1 og pasien-

trettighetsloven § 1-1. Dette skal skje ved at 

det blir oppretta regionale helseføretak som 

etter retningsliner frå eigar skal planleggje og 

organisere spesialisthelsetenesta, og leggje til 

rette for forsking og undervisning (jf. helsefor-

etaksloven § 1). 

Helse- og omsorgsdepartementet utøvde i 

2004 eigarstyringa av dei regionale helseføre-

taka gjennom føretaksmøtet (generalforsam-

linga) og gjennom vilkår for tilskot i ”Styrings-

dokumentet”.

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Luramyrveien 71, Sandnes
Postadresse: Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger
Telefon: +47 51 96 38 00
Internett: www.helse-vest.no

Administrerande direktør 
Herlof Nilssen

Styreleiar
Mai Vik

Styremedlemmer
Per Hanasand, Arne Norheim, Anni Felde, Gerd 
Kjellaug Berge, Jon Lekven, Ingunn Finne *, Øyvind 
Watne * og Aslaug Husa *

* Ansattes representanter

Revisor 
Ernst & Young AS

Statleg eigardel
100 % (Helse- og omsorgsdepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 12 147 11 051
Driftskostnader 13 027 11 964
Driftsresultat -879 -912
Netto finansposter -885 39
Årsresultat -845 -873

Korrigeringer 354 349
Korrigert årsresultat -531 -524

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 76 71
Varige driftsmiddel 11 798 11 952
Finansielle anleggsmiddel 370 158
Sum anleggsmidler 12 243 12 182
Varer 86 80
Fordringer 334 388
Bankinnskudd, kontanter og lignende 298 526
Sum omløpsmidler 719 994
Sum eiendeler 12 963 13 176

Innskutt egenkapital 11 413 11 548
Opptjent egenkapital -2 134 -1 409
Egenkapital 9 279 10 139
Avsetning for forpliktelser 340 477
Annen langsiktig gjeld 512 462
Kortsiktig gjeld 2 832 2 097
Sum gjeld og forpliktelser 3 684 3 036
Sum egenkapital og gjeld 12 963 13 176

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 134 -9
Investeringsaktiviteter -827 -721
Finansieringsaktiviteter 65 280
Endring betalingsmidler -628 -450

Annen informasjon 2004 2003
Antall årsverk i foretaksgruppen 18 467 18 081
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 56 % 56 %
Andel eieroppnevnte kvinner i styret 50 % 50 %

Nøkkeltall 2004 2003
Antall innbyggere under Helse Vest 
sitt “sørge-for” ansvar 940 000 940 000
Antall produserte DRG-poeng 185 657 181 935
Antall polikliniske konsultasjoner, 
somatikk 635 154 584 798
Antall oppholdsdøgn, psykisk 
helsevern 319 319 339 571
Antall oppholdsdøgn, tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmid-
delmisbrukere 62 367
Antall pasienter på venteliste 40 852 40 774
Antall dager i gj.snitt. ventetid 89 128

HELSE VEST RHF
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HELSE ØST RHF

Helse Øst er den statlige helseforetaksgruppen 

som fra 1.1.2002 fikk ansvar for spesialisthel-

setjenestene i Oslo, Akershus, Oppland, Hed-

mark og Østfold. Helse Øst RHF er den største 

regionen i landet med om lag 32.000 ansatte 

og et ”sørge for”-ansvar for om lag 1,6 mill 

mennesker. Dette utgjør 1/3 av landets befolk-

ning. 

Virksomheten er organisert i ett morselskap 

med syv underliggende helseforetak. I tillegg 

eier Helse Øst RHF Sykehusapotekene ANS 

sammen med Helse Sør RHF. 

Hovedoppgaver til Helse Øst er pasient- 

behandling innen somatikk, psykisk helsevern, 

rusbehandling, habilitering og rehabilitering, 

utdanning av helsepersonell, pasienttransport, 

forskning og opplæring av pasienter og pårø-

rende. 

Viktige hendelser

I 2002 prioriterte Helse Øst RHF en langsiktig 

helseforetaksstruktur med nødvendige sty-

rings- og rapporteringssystemer. I 2003 jobbet 

det regionale helseforetaket med funksjons- 

og oppgavefordeling mellom virksomhetene, 

for så å sette prioritering, kvalitetsarbeid og 

god virksomhetsstyring på dagsorden i 2004 

og 2005. 

Økonomisk utvikling

Helse Øst kan også for 2004 se tilbake på et 

år der foretakene har hatt kontroll på økono-

mien, og helseforetaksgruppen har kommet ut 

med et resultat i balanse. 

Helse Øst RHF har et årlig budsjett på om lag 

23 mrd kr. Driftsinntektene kommer i all ho-

vedsak fra eieren som er Helse- og omsorgs-

departementet. Foreløpige regnskapstall viser 

at driftsinntektene har økt med vel 2,1 mrd 

kr fra 2003. Samtidig har driftskostnadene 

utenom avskrivinger økt med kr vel 1,8 mrd kr. 

Lønnskostnadene er økt med omlag 500 mill 

kr. 

Det har vært nødvendig å ta opp lån til finan-

siering av investeringer. Lån fra Helse- og om-

sorgsdepartementet til investeringar har økt fra 

495 mill kr i 2003 til ca. 1,18 mrd kr i 2004. 

Helse Øst har ingen låneopptak knyttet til drif-

ten. 

Formål og rolle

Staten har det overordnede ansvar for at be-

folkningen gis nødvendige spesialisthelse-

tjenester i tråd med de målsettinger som er 

nedfelt i spesialisthelsetjenesteloven § 1-1 og 

pasientrettighetsloven § 1-1. Dette skal oppfyl-

les ved at det opprettes regionale helseforetak 

som etter eiers retningslinjer skal planlegge og 

organisere spesialisthelsetjenesten, og legge til 

rette for forskning og undervisning (jfr. helse-

foretakslovens § 1). 

Helse- og omsorgsdepartementet utøvde i 

2004 sin eierstyring av de regionale helsefor-

etakene gjennom foretaksmøtet (generalfor-

samlingen) og gjennom vilkår for bevilgninger, 

det såkalte ”Styringsdokumentet”.

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Grønnegt 52, Hamar 
Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar
Telefon: +47 62 58 55 00
Internett: www.helse-ost.no

Administrerende direktør 
Tor Berge

Styreleder
Siri Hatlen

Styremedlemmer
Harald Norvik, Tom Veierød, Astrid Nøkleby Heiberg, 
Audun Holsbrekken, Anne Berit Søfteland, Egil Hver-
ven *, Kirsten Brubakk * og Tor-Erik Sand *

* Ansattes representanter

Revisor 
Ernst & Young AS

Statlig eierandel
100 % (Helse- og omsorgsdepartementet)

Mill kr

Resultatregnskap 2004 2003
Driftsinntekter 23 005 20 869
Driftskostnader -23 494 -21 649
Driftsresultat -489 -780
Netto finansposter 67 122
Årsresultat -423 -659
Korrigeringer 480 630
Korrigert årsresultat 57 -29

Balanse 2004 2003
Immatrielle eiendeler 216 136
Varige driftsmiddel 18 751 18 151
Finansielle anleggsmiddel 1 243 797
Sum anleggsmidler 20 209 19 084
Varer 95 90
Fordringer 616 550
Bankinnskudd, kontanter og 
lignende 1 831 2 098
Sum omløpsmidler 2 541 2 739
Sum eiendeler 22 751 21 824

Innskutt egenkapital 16 872 16 773
Opptjent egenkapital -958 -699
Egenkapital 15 914 16 074
Avsetning for forpliktelser 1 139 1 258
Annen langsiktig gjeld 1 197 509
Kortsiktig gjeld 4 501 3 982
Sum gjeld og forpliktelser 6 836 5 749
Sum egenkapital og gjeld 22 751 21 824

Kontantstrøm 2004 2003
Operasjonelle aktiviteter 1 036 949
Investeringsaktiviteter -1 992 -1 246
Finansieringsaktiviteter 688 330
Endring betalingsmidler -268 33

Annen informasjon 2004 2003
Antall årsverk i foretaksgruppen 26 130 27 696
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 44 % 44 %
Andel eieroppnevnte kvinner 
i styret 50 % 50 %

Nøkkeltall 2004 2003
Antall innbyggere under Helse 
Øst sitt “sørge-for” ansvar 1,6 mill 1,6 mill
Antall produserte DRG-poeng 356 972 355 539
Antall polikliniske konsultasjoner, 
somatikk 1 051 092 1 036 630
Antall oppholdsdøgn, psykisk 
helsevern 640 946 626 512
Antall oppholdsdøgn, tverrfaglig 
spesialisert behandling for 
rusmiddelmisbrukere 246 654
Antall pasienter på venteliste 57 041 52 624
Antall dager i gj.snitt. ventetid 82 90
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OVERSIKT OVER SELSKAP MED DIREKTE 
STATLIG EIERSKAP

Den norske stat er den største enkelteier av  

selskaper i Norge. Forvaltningen av det direkte  

eierskapet er i dag fordelt på en rekke departe-

menter. Dette eierskapet kommer i tillegg til de 

formuesverdier staten eier gjennom Petroleums-

fondet, Folketrygdfondet og gjennom Statens 

direkte økonomiske engasjement i oljevirksom-

heten (SDØE).

I denne eierberetningen er det inkludert 47 selskaper hvor 
statens direkte eierskap forvaltes av departementene. Sel-
skapene inkludert i beretningen er de kommersielle selska-
pene og de største og viktigste av selskapene med andre 
mål. Statens eierskap omfatter mer enn dette. Tabellen viser 
en samlet oversikt over 77 selskaper hvor statens eierskap 
forvaltes direkte av departementene. Eierskap forvaltet av 
underliggende etater er ikke inkludert i tabellen på neste 
side. Selskapene er fordelt på eierdepartement. Ved ønske 
om mer informasjon om selskapene kan eierdepartement 
kontaktes.

Oversikt over sentrale statlige formuesplasseringer
Figuren illustrerer statlige verdien for 2 167 mrd kr. Foruten det 
direkte eierskapet i børsnoterte og unoterte selskaper som til 
sammen beløp seg til 350 mrd kr ved siste årsskifte, er de vik-
tigste formuesplasseringene Petroleumsfondet på om lag 1 010 
mrd kr, Folketrygdfondet på vel 175 mrd kr og statens direkte 
økonomiske engasjement i oljevirksomheten (SDØE) der nåver-
dien av porteføljen er om lag 630 mrd kr. En vesentlig del av 
formuen i Petroleumsfondet og Folketrygdfondet er rentepapirer, 
og representerer således ikke eierskap i selskaper. Renteplasse-
ringen utgjør om lag 60 pst av Petroleumsfondet og over 75 pst 
av Folketrygdfondet. Egenkapitalplasseringene i disse to fondene 
forvaltes ut fra et rent finansielt motiv.
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Arbeids- og sosial departementet

Vinmonopolet AS 100 %

Rehabil AS 100 %

Arbeidsforskningsinstituttet AS 60 %

Blindes Produkter AS 44 %

KITH AS 11 %

Industritjeneste AS 7 %

Finansdepartementet

Nordiske Investeringsbanken 19 %

Fiskeri- og kystdepartementet

Protevs AS 66 %

Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS 
(Fiskeriforskning) 49 %

NORUT Gruppen AS 12 %

Institutt for akvakulturforskning AS (Akvaforsk) 5 %

Helse- og omsorgsdepartmentet

Helse Midt-Norge RHF 100 %

Helse Nord RHF 100 %

Helse Sør RHF 100 %

Helse Vest RHF 100 %

Helse Øst RHF 100 %

KITH AS 70 %

Justisdepartementet

Norsk Eiendomsinformasjon AS 100 %

Industritjeneste AS 46 %

Komunal- og regionaldepartementet

Kommunalbanken AS 80 %

Kultur- og kirkedepartementet

Hundreårsmarkeringen-Norge 2005 100 %

Nationaltheatret AS 100 %

Norsk Rikskringkasting AS 100 %

Norsk Tipping AS 100 %

Den norske Opera AS 90 %

Norsk Filmstudio AS 78 %

Carte Blanche AS 70 %

Den Nationale Scene AS 67 %

Rogaland Teater AS 67 %

Trøndelag Teater AS 67 %

Beaivvas Sami Teahter AS 40 %

Rosenkrantzgt. 10 AS 3 %

Landbruk- og matdepartementet

Staur gård AS 100 %

Statskog SF 100 %

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 51 %

Kimen Såvarelaboratoriet AS 51 %

Instrumenttjenesten AS 45 %

Graminor AS 33 %

Bioparken AS 8 %

Institutt for akvakulturforskning AS (Akvaforsk) 5 %

Moderniseringsdepartementet

Statskonsult AS 100 %

Nærings- og handelsdepartement

Argentum Fondsinvesteringer AS 100 %

BaneTele AS 100 %

Bjørnøen AS 100 %

Electronic Chart Centre AS 100 %

Entra Eiendom AS 100 %

Flytoget AS 100 %

Innovasjon Norge 100 %

Kings Bay AS 100 %

SIVA SF 100 %

Statkraft SF 100 %

Venturefondet AS 100 %

Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS 100 %

Cermaq ASA 79,4 %

Telenor ASA 54,0 %

Grødegaard AS 52,0 %

Kongsberg Gruppen ASA 50,0 %

Nammo AS 45,0 %

Norsk Hydro ASA 43,8 %

Yara International ASA 36,2 %

DnB NOR ASA 34,0 %

Eksportfinans ASA 15,0 %

SAS AB 14,3 %

Olje- og energidepartement

Gassco AS 100 %

Petoro AS 100 %

Enova SF 100 %

Statnett SF 100 %

Statoil ASA 76,3 %

Samferdselsdepartementet

Avinor AS 100 %

BaneService AS 100 %

Mesta AS 100 %

NSB AS 100 %

Posten Norge AS 100 %

Stor-Oslo Lokaltrafikk AS 33 %

Utdanning- og forskningsdepartementet

Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste 100 %

Norsk Synkrotronforskning AS 100 %

Uninett AS 100 %

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) 100 %

Simula Research Labarotory AS 80 %

Utenriksdepartementet

Norfund 100 %
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SÆRSKILTE FORHOLD OG DEFINISJONER

SÆRSKILTE FORHOLD

Alle tall er pr. 31.12.2004, hentet fra aktuelle konsernregn-
skap og i henhold til norske regnskapsstandarder, bortsett 
fra SAS.

For SAS er regnskapet avlagt i henhold til svenske regn-
skapsstandarder og omregnet til norske kroner i henhold til 
selskapets oppgitte valutakurser.

De oppgitte regnskapstallene er hentet fra selskapenes 
årsrapporter, men nøkkeltallene er beregnet etter felles  
metode for alle selskap i henhold til oppgitte definisjoner. 
Det kan medføre at enkelte av disse skiller seg fra de som 
selskapene selv opplyser i sine rapporter.

Styre og statlig eierandel på selskapssidene er oppdatert pr. 
31. mars 2005.

Generalforsamling var ikke avholdt da beretningen gikk i 
trykken i følgende selskap: BaneTele, Bjørnøen, Entra Eien-
dom, Grødegaard, Kings Bay, Kommunalbanken, Nammo, 
NRK, Statkraft, Statnett, Statsskog og helseforetakene.  
Tallene for disse selskapene er revisorgodkjente, men ikke 
behandlet og godkjente av generalforsamlingen.

Helseforetakene: Med korrigert årsresultat menes årsresul-
tat korrigert for meravskrivninger som ikke inngår i balanse-
kravet stilt til foretakene, jf. St.prp. nr. 63 (2003–2004) og 
Innst. S. nr. 250 (2003–2004).

Forbehold om feil i tallgrunnlag og beregninger. For 
nærmere informasjon om de enkelte selskaper vises til  
selskapenes egne årsrapporter.

DEFINISJONER

I listen under defineres begreper slik de er benyttet i denne 
rapporten. Det bemerkes av disse definisjonene kan avvike 
fra selskapenes egne, da flere av disse begrepene defineres 
ulikt av selskapene.

Avkastning – Benyttes her om aksjeforhold. Avkastningen 
består av verdiendringen i aksjen og utbetalte utbytter. Ved 
beregning av gjennomsnittlig årlig avkastning er geometrisk 
gjennomsnitt benyttet og det tatt hensyn til verdistigning 
på utbetalte utbytter, ved å anta at utbetalte utbytter er 
reinvestert slik at de har gitt avkastning tilsvarende 5 års 
statsobligasjoner. 

Rentabilitet – Benyttes her om regnskapsmessig størrel-
ser.

Egenkapitalrentabilitet – Årsresultat etter minoritetsinte-
resser delt på majoritetens andel av bokført egenkapital

Rentabilitet sysselsatt kapital – EBIT delt på sysselsatt  
kapital.  

Ved beregning av gjennomsnittlig egenkapitalrentabilitet 
og gjennomsnittig utbytteandel er det benyttet aritmetrisk 
snitt.

EBIT – Driftsresultat pluss andel tilknyttede selskap og  
finansinntekter 

EBITDA – EBIT før av- og nedskrivninger

Sysselsatt kapital – Egenkapital pluss rentebærende gjeld.

Utbytteandel – avsatt til utbytte som andel av årets resul-
tat for konsern
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Egenkapitalandel – Egenkapital i prosent av totalkapital

Revisorhonorar konsern – ordinært revisjonshonorar til 
hovedrevisor, inkl mva

Andre honorar til revisor – sum av andre godtgjørelser til 
hovedrevisor, for konsern, inkl mva

Total godtgjørelse til administrerende direktør – lønn, 
pensjoner og andre godtgjørelser

Antall ansatte – antall ansatte ved årsslutt eller gjennom-
snitt i året, for enkelte er benyttet antall årsverk. Fastset-
telsesmetode varierer mellom selskapene, men er benyttet 
konsistent for hvert selskap over tid.

Styrehonorar – utbetaling til styrets medlemmer for deres 
arbeid som styremedlemmer, som rapportert i selskapenes 
årsrapporter

Kostnadsgrad – driftskostnader delt på sum av netto rente 
og kredittprovisjonsinntekter og andre driftsinntekter.
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KONTAKT

Statens direkte eierskap er forvaltet av flere departement. 
Kontaktinformasjon til eierdepartementene er gitt under.

ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
Velferdspolitisk avdeling
Tlf: 22 24 85 01 
Faks: 22 24 27 68
(Vinmonopolet AS)

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Eieravdelingen
Tlf: 22 24 82 99
Faks: 22 24 27 92 
(De regionale helseforetakene)

JUSTISDEPARTEMENTET
Sivilavdelingen
Tlf: 22 24 54 51
Faks: 22 24 27 22
(Norsk Eiendomsinformasjon AS)

Kriminalomsorgsavdelingen
Tlf: 22 24 55 01
Faks: 22 24 55 90 
(Industritjeneste AS)

KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET
Kommunalavdelingen
Tlf: 22 24 72 01
Faks: 22 24 27 35
(Kommunalbanken)

KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Tlf. 22 24 78 11
Faks: 22 24 78 16
(Norsk Tipping AS)

Medieavdelingen
Tlf: 22 24 80 07
Faks:22 24 80 39
(Norsk Rikskringkasting AS)

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
Avdeling for Matpolitikk
Tlf: 22 24 94 01
Faks: 22 24 95 59
(Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS)

Avdeling for Skog- og Ressurspolitikk
Tlf: 22 24 92 51
Faks 22 24 27 53
(Statskog SF)

MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Avdeling for statlig forvaltning
Tlf: 22 24 49 88
Faks: 22 24 95 17
(Statskonsult AS)

NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET
Eierskapsavdelingen 
Tlf: 22 24 01 41
Faks: 22 24 01 45 
(Argentum Fondsinvesteringer AS, BaneTele AS, Bjørnøen AS, Electronic Chart Centre 
AS, Entra Eiendom AS, Flytoget AS, Kings Bay AS, Statkraft SF, Venturefondet AS, 
Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS, Cermaq ASA, Telenor ASA, Grødegaard AS, 
Kongsberg Gruppen ASA, Nammo AS, Norsk Hydro ASA, Yara International ASA, DnB 
NOR ASA, Eksportfinans ASA, SAS AB)

Avdeling for Næringsutvikling og Internasjonalisering
Tlf: 22 24 04 01
Faks: 22 24 04 05
(SIVA SF)

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
Petroleumsavdelingen 
Tlf: 22 24 62 09
Faks: 22 24 27 78
(Statoil ASA, Petoro AS)

Utvinnings- og Markedsavdelingen
Tlf: 22 24 63 33
Faks: 22 24 08 41
(Gassco AS)

Energi- og Vassdragsavdelingen
Tlf: 22 24 63 01
Faks: 22 24 95 68
(Statnett SF)

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
Veg- og baneavdelingen
Tlf: 22 24 83 01
Faks: 22 24 56 08
( NSB AS, Mesta AS – eierforvaltingen i Mesta overføres til eierskapsavdelingen i  
Nærings- og handelsdepartementet 1. juli 2005)

Luft-, post-, og teleavdelingen
Tlf: 22 24 83 53
Faks: 22 24 56 09
(Avinor AS og Posten Norge AS)

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET
Universitets- og Høyskoleavdelingen
Tlf: 22 24 77 01
Faks: 22 24 27 33
(Uninett AS, NSD AS, Simula Research Laboratory AS)

UTENRIKSDEPARTEMENTET
Utviklingspolitisk Avdeling
Tlf: 22 24 35 66
Faks: 22 24 95 80
(Norfund)
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Bilder
Øyvind Haug (side 4, 8, 11, 27 og 29), Johs. Bøe 
(side 1), Oslo Børs (side 32), Avinor (side 34 og 35), 
Trond Isaksen (side 37), Getty Images (side 12 og 25) 
og Yara International (side 38)

Design
Stork Designbyrå AS

Produksjon
Jan Erik Lundahl

Papir
Galerie Art Silk 250/130 g



Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 Oslo

Besøksadresse

Einar Gerhardsens plass 1

Telefon 22 24 90 90

Faks 22 24 01 30

E-post postmottak@nhd.dep.no

www.dep.no/nhd

K-0689 B




