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fleste garantiane dekkjer eksport til
uoversiktlege marknader. Kredittar med
løpetid på under to år vert dekte av GIEK
Kreditforsikring AS, som er 100 % eigd
av GIEK.

av inngrep frå styremakter, krig, ekspro
priasjon eller liknande, og for tap ved sal
til offentleg selskap). Garantiane vert
gjevne i tråd med internasjonale avtalar.

Dette er GIEK
■ GIEK er ei statleg forvaltingsbedrift
som har til hovudoppgåve å garantere
for eksportkreditt til norske bedrifter.
Gjennom å dekkje risiko og medverke
til konkurransedyktige finansierings
løysingar fremjar GIEK eksport av norske
varer og tenester og norske investeringar
i utlandet.
■ GIEK tilbyr risikodekking av produktog tenesteeksport til over 150 land. Dei

■ GIEK kan gi garantiar som dekkjer
kommersiell risiko (risiko for at kjøparen
går konkurs eller at betalinga fell bort
av andre grunnar) og politisk risiko
(risiko for manglande oppgjer på grunn

Dette dekkjer
GIEK sine garantiar
■ Risiko ved sal på kreditt.
■ Risiko ved kjøparens finansiering.
■ Risiko for kontraktbrot før levering.
■ Risiko ved anbods-, forskots- og full
føringsgaranti som eit norsk føretak
må stille overfor ein kjøpar.
■ Risiko for at kjøparen urettmessig ut
nyttar dei garantiane som er gjevne.

skal nyttast til utanriksfart eller
offshoreverksemd med flytande
einingar.
■ Risiko ved byggjelån som vert gjevne
for bygging av skip ved norske verft.
■ Risiko ved anbod i prosjekt som er
finansierte med bistandsmiddel.

■ Risiko i samband med utanlandsk del
av norske eksportkontraktar.

■ Garantiane dekkjer kredittar med
løpetid på meir enn to år. Generelt
krev GIEK ein norsk prosentdel på
minst 30 prosent i kontrakten som
skal dekkjast.

■ Risiko ved underleveransar som inn
går i utanlandske kontraktar.

■ I nokre tilfelle kan ein godta ein lågare
prosentdel med norske leveransar.

■ Risiko ved langtidsfinansiering av
utstyr, skip og borefarty til norsk
registrerte reiarar når leveransane
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■ Styret i GIEK har endeleg avgjerds
mynde i enkeltsaker, medan Stortinget
og Nærings- og handelsdepartementet
fastset dei generelle rammevilkåra for
verksemda.

GIEK sine
garanti
ordningar
Alminneleg garantiordning er GIEK si
hovudordning. Ho vert nytta til å dekkje
kommersiell og politisk risiko ved eksport
og politisk risiko ved investeringar.
Byggjelånsordninga omfattar garantiar
for byggjelån til norske verft. Ordninga
for utviklingsland dekkjer kredittar og
investeringar i utviklingsland der ein
vurderer risikoen som for høg til at det
kan gjevast garantiar etter den alminne
lege garantiordninga.
Anbodsgarantiordninga avlastar
risikoen ved anbod i prosjekt som er
finansierte med bistandsmiddel. I denne
ordninga har GIEK berre ansvaret for
vurderinga av søknaden.

SIKRET FINANSIERINGEN: GIEK
har gitt garantier for lån på inntil
60 millioner USD til byggingen av
Sevan Marines første produksjonsfartøy SSP Piranema, som nå er
chartret av brasilianske Petrobras.

rundt 60 prosent av SSP Piranemas
byggekostnader på 265 millioner
USD knyttes til norske leveranser.
– GIEK har vært en svært viktig
bidragsyter for å få prosjektet i
havn. Uten GIEKs medvirkning ville
det vært problematisk å få på plass
de nødvendige lån, fastslår adm.
direktør Jan Erik Tveteraas i Sevan
Marine ASA.

Tananger-selskapets egenutviklede
sylinderformede produksjonsenhet
består i stor grad av norsk teknologi og norsk utstyr. Til sammen kan

Hovedtrekk i 2006
■ Fortsatt sterk vekst i eksporten fra maritime næringer.

■ Stortinget vedtok å øke garantirammen for Alminnelig
ordning til 50 milliarder kroner og rammen for
U-landsordningen til 2,1 milliarder kroner fra 2007.

■ GIEK medvirket i eksportkontrakter og utenlands
investeringer for 20,3 milliarder kroner.
■ Årsresultatet for Alminnelig garantiordning økte til
159 millioner kroner.

■ Meget sterk interesse for den nye byggelånsgarantiordningen
for verft. Ved årsskiftet var det nær full kapasitetsut
nyttelse i ordningen.

■ Volumet av nye garantier, i alle ordninger sett under ett, ble
fordoblet fra tre milliarder kroner til nesten seks milliarder
kroner.

■ Arbeidet med å skape ”et enklere GIEK” ble intensivert.
Forenklet saksbehandling innført for garantisaker med
garantibeløp under 15 millioner kroner.

Nøkkeltall for Alminnelig garantiordning
2006

2005

2004

2003

2002

I løpet av året

Antall

Mill. kr.

Antall

Mill. kr.

Antall

Mill. kr.

Antall

Mill. kr.

Antall

Mill. kr.

Nye søknader

179

28 106

187

24 645

176

21 307

221

9 035

150

14 556

Nye tilsagn

142

15 148

139

14 182

113

18 083

137

6 481

108

9 458

Nye poliser

77

4 889

77

2 980

55

3 521

114

3 238

75

3 562

Premieinntekter
Erstatningskostnader
Gjenvinninger

146

146

140

137

110

-1

125

80

92

83

23

22

7

9

3

Ved utgangen av året
Utestående tilsagn
Utestående poliseansvar

77

15 303

64

12 831

63

9 862

58

2 983

79

8 920

271

14 089

284

12 483

272

12 179

280

10 902

239

10 959

Utestående fordringer

453

462

357

288

229

Tapsavsetninger for ansvar

582

640

712

707

670

Driftsresultat

137

99

58

89

55,5

Årsresultat

159

139

58

110

61,7

Egenkapital

506

347

208

150

40

Poliseansvar reassurert for GK

492

268

358

307

243

14 089

12 751

12 537

11 209

11 202

Sum utestående poliseansvar

GIEK årsrapport 2006 

Verktøy for vekst
Svært gode internasjonale markedsfor
hold gir nå imponerende veksttall i mange
norske bedrifter. Ikke minst er dette
tydelig i de maritime og oljetilknyttede
næringene, som både drar nytte av
fremgangen i verdensøkonomien og får
uttelling for årelang teknologiutvikling i
et konkurranseutsatt hjemmemiljø.
Mange norske leverandører til olje- og
gassindustrien hører blant verdens
ledende på sine felt, særlig innenfor
seismisk kartlegging, undervannsinstal
lasjoner, flytende produksjon, service
tjenester offshore og bygging av spesial
skip. Disse bedriftene har i løpet av ti år
mer enn tredoblet sitt salg i utlandet,
slik at eksporten av norsk utstyr til oljeog gassindustrien er blitt klart større
enn vår tradisjonsrike fiskeeksport.
Maritime næringer
stadig viktigere
Denne utviklingen er også tydelig i GIEKs
bøker. Nesten to tredjedeler av vår
garantiportefølje er nå knyttet til
maritim sektor, mot 50 prosent for ett
år siden. Vi kan dessuten glede oss over
at eksportverdien av norske bedrifters
GIEK-garanterte kontrakter er blitt
doblet på to år. Som oftest er det mange
underleverandører knyttet til hver enkelt
kontrakt. Disse garantiene har derfor
vært viktige for ordrebeholdningen i et
stort antall norske bedrifter.
Slik eksportvekst oppnås ikke uten at
det tas risiko. Mye av lete- og utvinnings
aktiviteten foregår på nye og utfordrende
markeder. Disse markedene kjennetegnes
også av at det kreves konkurransedyktig
finansiering for å oppnå kontrakter. GIEK
utgjør dermed et nødvendig verktøy for
vekst for våre teknologitunge og kapital
krevende maritime næringer – og den som
skal gjøre en god jobb må ha godt verktøy.
Vi i GIEK anser for øvrig at vår egen
risiko i disse store, maritime prosjektene

er forsvarlig, først og fremst på grunn
av aktørenes gode egenkapital- og inn
tjeningsnivåer.
Tverrpolitisk enighet
Med fortsatt gode vekstutsikter for
de maritime eksportnæringene er det
svært gledelig at myndighetene nå ut
vider garantirammene i alle våre opera
tive garantiordninger, og at det er tverr
politisk enighet om dette. Vi ser på dette
som et uttrykk for at GIEK yter viktige
bidrag til å sikre norsk eksportrettet
næringsliv gode arbeidsvilkår.
Forenklet saksbehandling
Internt har vi gjennomført flere nye
tiltak for å bli et enda bedre verktøy for
norske eksportbedrifter. Blant annet er
dokumentasjonskravene redusert be
traktelig i alle saker med garantiansvar
under 15 millioner kroner. Regnet i antall
utgjør slike saker over 50 prosent av
alle nye tilsagn. Mange norske bedrifter
– kanskje særlig små og mellomstore,
innovative selskaper – vil dermed kunne
få nytte av denne forenklingen. Vi arbeider
nå med flere nye tiltak som vil kunne
forenkle saksbehandlingen ytterligere.
Tydeligere målstyring
Viktig er det også at vi har innført et nytt
mål- og resultatstyringssystem. Dette
har tydeliggjort målene våre, slik at all
innsats kan rettes mot det som er viktig
for våre oppdragsgivere i bedriftene.
Tydelige, omforente mål gjør det sam
tidig enklere å lede og organisere
virksomheten. Med gode målekriterier
vil det i tillegg bli enklere å kontrollere
hvordan vi oppfyller vår samfunnsrolle.
Ny konkurransesituasjon
Ett viktig målekriterium for GIEK er å være
konkurransedyktig med tilsvarende
ordninger i andre land. Dette er et krav
som det ikke ubetinget er blitt enklere å
oppfylle. Flere store land som nå er blitt
stadig mer aktive på viktige markeder

”Verdien av norske bedrifters GIEK-garanterte
kontrakter er blitt doblet på to år”
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er ikke medlemmer i OECD, og deres
garantiinstutter trenger derfor heller
ikke å forholde seg til OECDs felles
bestemmelser for premienivå og øvrige
garantivilkår. Dette vil kunne gi en ny
konkurransesituasjon, som det er viktig
å være oppmerksom på.

Wenche Nistad,
Adm. direktør

Auka plogsal med
GIEK-garantiar
Ei ny finansieringsløysing med GIEKgaranterte lån har medverka til å gi
Kverneland ein monaleg omsetjings
auke i Romania.
– Garantiane gir lågare rente og
gunstigare vilkår på importøren sine
lån, slår områdedirektør Sigmund
Olsen i Kverneland fast. Med denne
finansieringsløysinga slepp vi dessu
tan betalingsproblem, slik at heile

innsatsen kan konsentrerast om
marknadsarbeidet.
GIEK medverka i 2006 med lån
gjevargarantiar til det rumenske
selskapet General Leasing SA for
import av plogar og andre landbruks
maskiner frå Kverneland ASA. Garan
tiane dekkjer politisk og kommersiell
risiko for eit lån på fem millionar
kroner frå HVB Leasing Romania.

Romania er ein aukande marknad for plogar frå Kverneland sin fabrikk i Noreg.

Medverka til
oppdretts
kontrakt
Bergensselskapet Eco Farm oppnådde
i 2006 sin første større ordre på utstyr
for landbasert oppdrett av torsk, gjen
nom ein kontrakt på seks millionar
kroner med det færøyske Faroe Cod
Farm (biletet). GIEK garanterte for
80 prosent av eit lån på 5,3 millionar
kroner til kjøparen. Dette var elles den
første garantisaka som vart handsama
etter GIEK sine nye reglar om forenkla
dokumentasjon. – GIEK sine garantiar
medverka i stor grad til at prosjektet
vart realisert, seier dagleg leiar OleHermann Rognsøy i Eco Farm.

Eit breitt utval av garantiprodukt
tilpassa behova i norske bedrifter
GIEK tilbyr eit breitt utval av langsiktige
garantiar som er tilpassa norske eksport
bedrifter sine behov for risikodekning:
Långjevargaranti, som sikrar tilbake
betaling av lån som er gjevne ved kjøp
av norske varer og tenester. Garantien
utgjer ofte ein føresetnad for at norske
og internasjonale bankar vil lånefinan
siere ein eksportkontrakt.
Leverandørkredittgaranti, som dek
kjer kredittar gitt av eksportøren sjølv.
Garantien vert vanlegvis nytta ved kre
dittar på to til fem år og/eller ved lave
kredittbeløp.

Kontraktgaranti, som gir tryggleik mot
tap som kan oppstå i produksjonstida
før levering. Garantien er særleg aktuell
ved lange produksjonsperiodar og for
"skreddarsydde" leveransar.
Bondgaranti, som dekkjer risikoen for
utanlandske kjøparar ved kjøp frå norske
bedrifter. Garantien kan gjevast som an
bods-, forskots- eller fullføringsgaranti,
som ei avlasting for kjøparen sin bank.
GIEK kan også dekkje eksportøren sin ri
siko for urettmessig trekk på garantien.

Rembursgaranti, som dekkjer risiko for
manglande betaling ved rembursar.
Byggjelånsgaranti, som dekkjer lån til
skipsverft ved bygging eller ombygging
av skip i Noreg.
Anbodsgaranti, som avlastar risikoen
ved anbod i bistandsfinansierte prosjekt.
Spesialprodukt. I tillegg til dei faste
produkta kan det også gjevast spesial
tilpassa garantiar.

Investeringsgaranti, som dekkjer poli
tisk risiko ved investeringar i utlandet.
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Byggjelånsordninga sikrar nye kontraktar
Garantiar etter byggjelånsgarantiordninga vil medverke til å sikre sysselsetjinga hos mange norske verft
og underleverandørane deira i fleire år framover.
Gjennom denne ordninga får verfta sine
bankar garantiar som avlastar halv
parten av risikoen ved nye byggjelån.
Dermed kan bankane doble rammene for
utlån til den einskilde verftskunden og gi
lån til nye prosjekt.
Regionale bankar
Norske verft finansierer i stor grad sine
nybygg gjennom lån i regionale bankar.
Etter at verftsnæringa meir enn dobla
ordrereserven frå 2005 til 2006 til over 44
milliardar kroner, byrja fleire av desse
bankane i 2006 å nærme seg kapasitets
grensa for lån til verftskundane sine. Ban
kane har både forskrifter pålagde av sty
remaktene og eigne reglar om kor stor
risiko dei kan ta på einskilde kundar og
bransjar. GIEK mottok derfor ei mengd nye
søknader etter byggjelånsgarantiordninga
i løpet av kort tid hausten 2006. Samtidig

erfarte GIEK at nesten alle tilsegner i
ordninga blir til polisar.

frå regionale og lokale bankar.

Høgteknologi
Prosjekta som kjem inn under byggjelåns
garantiordninga, er i stor grad teknologisk
avanserte nybygg med prislappar frå 100 til
900 millionar kroner. Reiarane som kontra
herer desse skipa, må betale inn minst 20
prosent av kontraktbeløpet i løpet av byg
geperioden, medan verftet ofte må skaffe
finansiering for resten fram til levering.
Utan slike lån vert det ingen kontrakt.

Mange underleverandørar
Innhaldet av norsk teknologi og norsk
utstyr er stort i kvart einskild bygg. Dei
norske verfta har i stor grad utvikla seg
til å bli spesialiserte montasjebedrifter,
med ekspertise på samansetjing av
spesialisert utstyr frå andre produsen
tar. Byggjelånsgarantiordninga er derfor
også svært viktig for ei lang rekkje
større og mindre norske produsentar av
høgteknologisk maritimt utstyr.

Ordninga vart operativ i 2005. Fram til
utgangen av 2006 var det levert inn søk
nader for bygging av 30 skip, som tilsvarar
omIag 16 prosent av alle skip i ordre
ved norske verft. Søknadene omfattar
prosjekt for både utanlandske og norske
reiarar. Alle søknadene er elles komne

Meir stabil sysselsetjing
Fleire av søknadene i byggjelånsga
rantiordninga omfattar prosjekt som
ligg fram i tid, nokre har levering i 2010.
Ordninga medverkar dermed også til
ei meir føreseieleg, langsiktig og stabil
sysselsetjing ved verfta.

”Avgjerande risikoavlasting”
Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS
leverer i mai 2007 eit nydesigna 89
meter langt ankerhandteringsskip som
er bestilt av Solstad Rederi AS i Skude
neshavn. Skipet er det første av fleire
nybygg ved Flekkefjord-verftet som er
finansiert med lån garantert gjennom
GIEK si byggjelånordning.
Av dei totale byggjekostnadene på over
400 millionar kroner for ankerhandte
ringsskipet, er vel 300 millionar kroner
finansiert gjennom lån frå verftet sin
byggjelånbank, Sparebanken Rogaland.
Banken er på si side blitt avlasta med 50
prosent av risikoen ved lånet gjennom
garantiar frå GIEK. Beløpa som no er
involvert i kvart einskild prosjekt, er så
store at det er avgjerande for oss å få
med ein medspelar som GIEK, fastslår fi
nanssjef ved verftet Odd Egil Skregelid.
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Fleire nybygg ved Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk er finansierte med GIEK-garanterte lån.

REFERANSEANLEGG: Trøndelagsbedrifta
Aqualyng AS leverte i 2006 to anlegg for
avsalting av sjøvatn til Taiwan, med ein
ordreverdi på over 35 millionar kroner. GIEK
gav ein långjevargaranti på nesten 27 millionar
kroner for finansieringa av leveransen, og
ein kontraktgaranti på 6,7 millionar kroner i
produksjonsperioden. Finansiering har vorte
eit stadig viktigare konkurranseelement i
marknadane våre. GIEK er derfor ein svært
viktig medspelar for oss, fastslår økonomi
direktør Dagfinn Tangvik i Aqualyng AS.

Aqualyngs anlegg lagar reint drikkevatn av sjøvatn.

Sterk vekst i garantiansvaret
på maritime marknader
GIEK sitt garantiansvar i Noreg auka sterkt i
2006, som eit resultat av fleire store skipsog riggprosjekt for norske reiarar og den
nye byggjelånsordninga for verft. Medan
ansvaret voks med nesten 750 millionar
kroner i 2005, steig det med over 2,8 mil
liardar kroner i 2006. Bortsett frå Noreg var
Bermuda og Russland dei to marknadene
der GIEK sitt ansvar auka mest.

sine garantiar i 2006 gjennom norske leve
ransar til eit stort offshorefarty.

Det er store verftsprosjekt som også ligg
bak auken i desse to marknadene. Bermuda
kjem inn på lista som følgje av at eigarsel
skapa til tingarane i to større prosjekt er
registrert på Bermuda. Leveransane i desse
to prosjekta går til verft i tredjeland, først
og fremst Sør-Korea. Dei nye garantiane
i Russland er derimot i stor grad knytte
direkte til russiske kjøparar. Spania vart den
tredje viktigaste vekstmarknaden for GIEK

Noreg har elles i ei årrekkje stått øvst på
lista over land der GIEK har størst garanti
ansvar. Bakgrunnen for dette er først og
fremst at GIEK kan garantere for sal av
norske skip og norsk skipsutstyr til norske
reiarar dersom leveransane skal nyttast
til farty i utanriksfart eller offshoreverk
semd. No medverkar også nye garantiar
for norske verft sine byggjelån til å auke
garantiansvaret i Noreg.

Nytt garantiansvar i 2006

Utestående ansvar i 2006

NOK mill , alle ordningane

NOK mill , alle ordningane

Risikopunkt
Noreg

Mexico er framleis den marknaden der
GIEK har det største garantiansvaret,
med oljeselskapet Pemex som GIEK sitt
viktigaste risikopunkt. Ansvaret i Mexico
auka med 385 millionar kroner, etter ein
vekst på over 500 millionar kroner året før.

Risikopunkt
2 811

Noreg

4 613

Bermuda

667

Mexico

2 224

Russland

639

Russland

1 406

Spania

405

Tyrkia

668

Mexico

386

Bermuda

667

Ukraina

323

Indonesia

615

Panama

216

Romania

573

India

133

Kina

505

USA

96

Tunis

443

Ghana

87

Venezuela

433

Nye reglar mot
korrupsjon
I tråd med nye OECD-reglar inn
førte GIEK nye antikorrupsjons
reglar i 2006.
Etter dei nye reglane må alle som
søkjer om garanti, gi ei antikorrup
sjonsfråsegn før det kan gjevast
tilsegn. Der må eksportbedrifta
erklære at ho korkje har handla
eller vil handle i strid med korrup
sjonsreglane i straffelova. Bedrifta
må også kunne stadfeste at alle
betalingar og provisjonar som ikkje
går direkte mellom kjøpar og seljar,
berre dekkjer relevante ytingar.
Før det kan gjevast tilsegn må
bedrifta stadfeste at korkje ho
eller nokon som handlar på hennar
vegner har vore tiltalt eller pålagt
straffetiltak for korrupsjon i dei
siste fem åra. I tillegg kan ingen av
aktørane i den aktuelle transak
sjonen vere oppførde på Verdens
banksystemet sine lister over
bedrifter som er utestengde på
grunn av korrupsjon. Bedrifta skal
også vere klar over tydinga av å ha
gode internkontrollsystem mot
korrupsjon.
Dersom reglane ikkje vert følgde,
kan GIEK mellom anna krevje både
stans i utbetaling av lån og tilbake
betaling av eventuelle erstatningar.
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Årsberetning
GIEKs hovedoppgave er å fremme norsk eksport og norske investeringer i utlandet gjennom å stille garantier på
vegne av den norske stat. GIEKs virksomhet skal gå i balanse på lang sikt. Året 2006 ble fremgangsrikt for norsk
eksport, og med sterk vekst for GIEK. God volumvekst i poliser og tilsagn resulterte i at det samlede beløp bundet
under alle ordninger økte fra 28 milliarder kroner til 34 milliarder kroner. Den sterke veksten i etterspørselen etter
risikoavdekking av eksportkreditter bidro til at Stortinget vedtok å øke rammene for GIEKs hovedordninger fra
2007. Styret er meget tilfreds med at myndighetene på denne måten legger forholdene til rette for å sikre et forutsigbart eksporttilbud for norske eksportører.

Totalt inngikk det garantier fra GIEK i
norske bedrifters eksportkontrakter til
en verdi av 17 milliarder kroner i 2006.
I tillegg kommer verdien av byggelåns
kontrakter på 3,5 milliarder kroner.
Samlet utgjør dette en dobling på to år.
Det tilsvarende tallet var på 15 milliarder
kroner i 2005 og på ti milliarder kroner
i 2004. Styret er svært tilfreds med
denne utviklingen. I tillegg til å være et
resultat av god eksportvekst, viser disse
tallene også at organisasjonen har klart
å håndtere veksten på en god måte. Etter
styrets oppfatning er hovedmålene for
GIEKs virksomhet nådd i 2006.

Årsresultatet for GIEKs hovedordning,
Alminnelig garantiordning, ble på 159
millioner kroner. Det reflekterer den
gode utviklingen i mange land hvor
GIEK har risiko. Resultatet vil gi GIEK
økt styrke til å møte fremtidige ut
fordringer under endrede økonomiske
forutsetninger. Styret er tilfreds med
resultatutviklingen. Den anses å være i
god overensstemmelse med målsetning
en om at garantivirksomheten skal gå i
balanse over tid. Det gir virksomheten
muligheter til å bygge opp egenkapital
for å dekke store enkeltrisiki og tilbake
slag i konjunkturene.

I tillegg til kontraktsbeløpet på 17 mil
liarder kroner forsikret datterselskapet
GIEK Kredittforsikring AS kortsiktige
eksportkontrakter for 12,5 milliarder
kroner. Samlet var GIEK og GIEK Kreditt
forsikring AS derfor involvert i eksport
kontrakter og investeringer i utlandet
for over 29 milliarder kroner i 2006.

GIEKs rammevilkår
Med sterk økning i både ansvar og
søknadsvolum fastslo styret i årsbe
retningen for 2005 at garantirammen
for Alminnelig ordning kunne bli fullt
utnyttet på noe sikt. Økt aktivitet, særlig
i maritim sektor, bidro til at denne utvik
lingen ble ytterligere forsterket utover i
2006. Pr tredje kvartal var det benyttet
28 milliarder av garantirammen på 40
milliarder kroner, samtidig som det forelå
søknader for over 11 milliarder kroner. På
denne bakgrunn besluttet Stortinget i
statsbudsjettet for 2007 å øke garanti
rammen til 50 milliarder kroner. Samtidig
ble garantirammen for U-landsordningen
økt fra 1,5 til 2,1 milliarder kroner.

Styret legger vekt på at det verktøy
GIEK representerer, er kjent blant nor
ske eksportører. Informasjonsarbeidet
er trappet opp i 2006 med blant annet
økt informasjonstilfang på GIEKs nett
sider, nytt brosjyremateriell og aktiv
deltagelse i ulike fora, ofte sammen med
det øvrige virkemiddelapparatet for
næringslivet.
Samtidig er det startet en prosess for
å skape ”et enklere GIEK”. Blant annet
ble det innført en forsøksordning med
forenklede dokumentasjonskrav i garan
tisaker med maksimalt ansvar for GIEK
opp til 15 millioner kroner. Omleggingen
vil både kunne spare tid og gi lavere
kostnader for GIEKs kunder i slike saker.
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Den sterke kontraktsveksten for norske
verft medførte stor interesse for den
nye Byggelånsordningen for verft. Søk
nadsvolumet oversteg i 2006 garantiram
men på 2,5 milliarder kroner for denne
ordingen, som ble opprettet i 2005. Re
gjeringen har i St. prp. nr. 43 (2006-2007)
foreslått å utvide rammen for ordningen
fra 2,5 til 5,0 milliarder kroner. Styret

mener dette er et viktig bidrag til å sikre
sysselsetting og verdiskapning langs
kysten, samtidig som norske verft vil bli
mer konkurransedyktige internasjonalt.
Utvidelsen vil gi bedre forutsigbarhet for
næringen og gjøre bedriftene bedre rust
et til å møte endrede konjunkturer.
Generell bedring i verdensøkonomien
har redusert risikonivået i GIEKs garanti
portefølje. Dette har gitt seg utslag i
bedret risikoklassifisering for en rekke
land og lavere premienivå for norske eks
portører i disse markedene. Risikopro
filen i de mest vanskeligstilte landene er
imidlertid lite endret.
GIEK får god oversikt over det interna
sjonale markedet for eksportkredittga
rantier gjennom aktiv deltagelse i OECDs
eksportkredittgruppe, Berne Unionen,
Parisklubben og andre internasjonale
fora. Større åpenhet instituttene imellom
har også gjort det lettere de senere årene
å sammenligne rammebetingelser, pris
ing, garantivilkår og kredittpolitikk.
Styret har de siste årene sett en utvik
ling mot at GIEK blir bedt om å delta med
fleksible finansieringsløsninger, som
iblant kan være vanskelig å forene med
GIEKs rammevilkår. Dette gjelder særlig
i maritime saker.
Alminnelig garantiordning
Årsresultatet for Alminnelig garantiord
ning ble på 159 millioner kroner, 20 mil
lioner kroner høyere enn i 2005. Det er
først og fremst betydelig lavere erstat
ningskostnader som ligger bak denne
fremgangen. Driftsresultatet er på 137
millioner kroner. Dette utgjør en økning
på 38 millioner kroner fra året før. Premie

Styret gjennomførte et kundebesøk i
Tyrkia i 2006. Her fra orientering ved
Celiktrans Shipyard utenfor Istanbul.

inntektene var på 146 millioner kroner,
om lag det samme som i 2005.
Antall nye søknader, tilsagn og poliser
lå på samme nivå som året før. Det
var imidlertid betydelig vekst i både
søknads-, tilsagns- og polisevolumet i
2006. Volumet av nye poliser økte fra
3,0 milliarder kroner i 2005 til 4,9 mil
liarder kroner i 2006. Til sammen var det
bundet 30,5 milliarder kroner i poliser og
tilsagn ved slutten av året. Flere store
garantier for eksport av skip, maritimt
utstyr og riggtjenester bidro sterkt til
denne veksten.
Samlet søknadsbeløp for nye søknader
i 2006 var 14 % høyere enn året før. Men
ved utgangen av året lå søknadsmassen
på kun 6,7 milliarder kroner, 44 % lavere
enn ved utgangen av 2005. I løpet av
januar 2007 kom det imidlertid inn nye
søknader for 6,5 milliarder kroner, slik at
søknadsvolumet da igjen var på samme
nivå som året før.
Sammensetningen av garantiporteføljen
har endret seg de senere årene, med
flere garantisaker med private kjøpere
enn saker med offentlige kjøpere. Denne
utviklingen ble ytterligere forsterket i
2006. Av det samlede nye garantiansvar
et på 4,9 milliarder kroner i 2006 kom
over 4,4 milliarder fra saker med private
kjøpere og nesten 0,5 milliarder fra saker
med offentlige kjøpere. Ved utgangen av
2006 hadde GIEK derfor for første gang
større samlet garantiansvar for private
kjøpere enn for offentlige kjøpere.
Den kraftige veksten i eksporten av
norske skip, rigger og maritimt utstyr gir
seg også utslag i sammensetningen av

GIEKs garantiportefølje. To tredjedeler
av porteføljen er nå knyttet til maritim
sektor, fordelt på eksport av skip (30 %),
maritimt utstyr (21 %) og maritime tje
nester (14 %). Det tilsvarende totaltallet
for disse tre vare- og tjenestegruppene
samlet var på 50 % i 2005.
Dette er en høy konsentrasjon om maritime næringer. Risikoen i disse enga
sjementene anses å være forsvarlig,
først og fremst på grunn av gode egen
kapital- og inntjeningsnivåer i sektoren.
Økningen i de maritime garantisakene
viser dessuten at GIEK evner å fremme
norske leveranser ved å bidra til å gi
næringer i vekst gode arbeidsbetingel
ser. Den er også et uttrykk for at GIEKs
garantiprodukter er attraktive for de
maritime næringene.
Den største enkeltgarantien som ble gitt
i 2006 var en långivergaranti på rundt
970 millioner kroner for leveranser i for
bindelse med bygging av en ny borerigg
for Eastern Drilling ASA ved Samsung
Heavy Industries i Sør-Korea. Dette er
et av GIEKs største engasjementer noen
sinne. I 2006 ble det i tillegg stillet en
långivergaranti på 570 millioner kroner
for utstyrsleveranser knyttet til bygging
av en annen rigg for utenlandsk kjøper
ved det samme verftet. I tillegg ble det
utstedt en tredje långivergaranti på over
500 millioner kroner for levering av norsk
skipsutstyr. Den avdekker leveranser til
det russiske Sevmash-verftet. Pemex,
Mexico, er den største enkeltkjøper med
samlet ansvar på løpende poliser ved
utangen av 2006 på 2,2 milliarder kroner.
I 2006 ble det gitt en investeringsga
ranti. Den ble stillet for dekning av poli
tisk risiko i forbindelse med Aker Yards’

verftsinvesteringer i Ukraina. Garanti
beløpet er på 320 millioner kroner.
GIEK har bygget opp et tapsfond for Almin
nelig garantiordning siden etableringen
av ordningen i 1994. Fondet fremgår av
balanseregnskapet som summen av egen
kapitalen og avsetningene for tap på garan
tiansvar. Pr 31. desember var fondet på 1,1
milliarder kroner, 101 millioner kroner mer
enn på samme tid året før. Fondet tilsvarte
7,7 prosent av utestående ansvar ved års
skiftet. I 2005 lå andelen på 7,9 prosent.
Endringen i tapsavsetningene er 92
millioner kroner større enn i 2005. Dette
tilskrives hovedsaklig økningen i samlet
poliseansvar, som nå er på 14,1 milliarder
kroner. På bakgrunn av risikoprofilen i
porteføljen anser styret tapsavsetnin
gen som tilstrekkelig.
Erstatningsutbetalingene ble redusert
kraftig, fra 144 millioner kroner i 2005 til
67 millioner kroner i 2006. Det var ikke
erstatningsutbetaling på noen nye saker
i 2006. Enkeltutbetalingene referer seg
til flere eldre saker, hvor utbetalinger
knyttet til et meksikansk teleselskap
utgjør en stor andel. GIEK har over flere år
forhandlet restrukturering av sin fordring
mot dette selskapet. Forhandlingene ble
avsluttet med en endelig restrukturer
ingsavtale i løpet av året. GIEK betaler
også fortsatt ut større erstatninger for
mislighold i Zimbabwe og Pakistan.
Styret er tilfreds med utviklingen i
erstatningsutbetalingene. Omfanget
av nye erstatningskrav er lavt. De sam
lede utbetalingene anses å ligge godt
innenfor et akseptabelt nivå. Dette er en
utvikling som er helt i tråd med den gene
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Statsbesøket i India i november 2006 dannet
grunnlaget for nye forretningsmuligheter og
økt samhandel mellom Norge og India.

relle tilstanden i verdensøkonomien.
Gjenvinningene i Alminnelig garantiord
ning utenom moratorie kom i alt opp i 7,9
millioner kroner, hvorav en vesentlig an
del er fra ovennevnte selskap i Mexico.
Politisk besluttet swap på Pakistan ble
kompensert med 26 millioner kroner.
U-landsordningen
U-landsordningen har vært fullt utnyttet
gjennom hele året. Det ble ikke tegnet noen
nye poliser i ordningen i 2006. To tilsagn ble
trukket, mens det ble gitt to nye tilsagn på
til sammen 294,5 millioner kroner.
Det var betydelig større etterspørsel enn
kapasitet i U-landsordningen også i 2006.
Det kom inn fire nye søknader for garan
tier på i alt 275 millioner kroner i 2006, i
tillegg til at det forelå søknader for 937
millioner kroner ved inngangen til det året.
Ordningen avdekker kreditter og inve
steringer i utviklingsland hvor risikoen
anses for høy til at garantiene kan gis
under Alminnelig garantiording. Det må
oppfylles bestemte vilkår for at det skal
kunne gis slik avdekking, blant annet
må eksporten ha utviklingsfremmende
effekt. GIEKs økte risiko avdekkes gjen
nom et eget grunnfond for ordningen.
Driftsresultatet for ordningen ble på
24,5 millioner kroner. Årsresultatet ble
28,8 millioner kroner, 42 millioner kroner
høyere enn i 2005. Av denne differansen
utgjør betalinger til/fra grunnfondet 23
millioner kroner, og 8 millioner kroner er
økte inntekter. Grunnfondet inngår ikke
i U-landsordningens balanse. Oppnådde
renter føres heller ikke tilbake til fondet.
Garantirammen for ordningen var på 1,5
milliarder kroner i 2006, men med en til
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leggsbegrensning på fem ganger innestå
ende beløp i grunnfondet, som opprinnelig
var på 300 millioner kroner. Ved årsskiftet
utgjorde grunnfondet 278 millioner kroner,
slik at den praktiske rammen var begren
set til 1,4 milliarder kroner.
Omfanget av poliser er relativt lavt.
Polisene utgjorde 537 millioner kroner
ved årsskiftet, mens tilsagnene var på
681 millioner kroner.
I markeder som omfattes av denne
ordningen tar anbudsprosessen lang
tid, samtidig som bedriftene ofte møter
mange hindringer. Tilsagn må derfor for
ventes å oppta plass i rammen i lang tid
før avklaring om kontrakt. Etter styrets
oppfatning viser dette at rammen må
ha et visst nivå før polisene kan bli av et
omfang som gir en rimelig premietilgang.
Etter vedtak i Stortinget er den maksima
le garantirammen for U-landsordningen
utvidet til 2,1 milliarder kroner fra 1. januar
2007, men fortsatt med en tilleggsbe
grensning knyttet til grunnfondet. Den
reelle garantirammen ved begynnelsen av
2007 blir derved på 1,95 milliarder kroner.
I U-landsordningen lå det ved årsskiftet
inne gjeldende søknader for 657 millio
ner kroner. Hvis det blir gitt tilsagn om
garanti i alle disse sakene, vil ordningen
igjen være fullt utnyttet.
Byggelånsgarantiordningen
Den svært gode ordresituasjonen ved nor
ske verft bidro til at Byggelånsordningen
ble sterkt etterspurt mot slutten av 2006.
Garantirammen på 2,5 milliarder kroner
var fullt utnyttet ved starten av 2007.
Det ble kun gitt to tilsagn under denne
ordningen i 2005, med til sammen 240

millioner kroner. Volumet av tilsagn og ga
rantier ved utgangen av 2006 var steget
til 1,9 milliarder kroner. Av dette var nest
en 1,1 milliarder nye garantier og vel 800
millioner kroner tilsagn. I tillegg hadde
GIEK søknader for om lag 500 millioner
kroner til behandling under ordningen. Til
forskjell fra GIEKs øvrige ordninger har
det vist seg at så å si alle tilsagnene i Byg
gelånsordningen blir til poliser.
Det ble mottatt 20 nye søknader, gitt
19 nye tilsagn og utstedt ti nye poliser
i 2006. Siden ordningen ble operativ i
mars 2005, er det i alt mottatt søknader
for bygging av 30 skip. Ved utgangen av
januar var søknadsmengden økt til 963
millioner kroner, mens tilsagn og ansvar
fremdeles utgjorde 1,9 milliarder kroner.
Regjeringen har, som nevnt, foreslått å
øke rammen til 5 milliarder kroner.
Byggelånsordningen bærer preg av
å være en ordning under oppbygging.
Driftsresultatet var på – 18,1 millioner
kroner og årsresultatet på - 18,1 millioner
kroner i 2006. Dette resultatet skyldes
at det foretas avsetninger til tap på hele
ansvaret ved oppstart av trekk på det
garanterte lånet. Premieinntektene, som
starter lavt og øker i takt med utbeta
lingene av lånet, kom opp i 1,7 millioner
kroner. De første polisene i ordningen
ble utstedt i juni 2006, slik at det forelø
pig ikke er blitt generert større inntekter
i ordningen. Likviditeten i ordningen
opprettholdes gjennom lån fra Alminne
lig garantiordning. Denne gjelden er økt
til 1,4 millioner kroner. Det har ikke vært
noen erstatningsutbetalinger.
Det er først og fremst verftenes lok
ale og regionale banker som har søkt
samarbeid med GIEK gjennom denne

GIEK var tilstede da Bhutan
Ferro Alloys overtok en smelteovn
fra Vatvedt Mekaniske Verksted AS.

ordningen. Det er begrenset hvor store
engasjementer disse bankene kan ta i en
enkelt sektor og på hver enkelt kunde.
Derfor er det etter styrets oppfatning
viktig at garantirammen nå utvides, slik
at de norske verftene kan dra full nytte
av den svært gode ordresituasjonen i
markedet. Dette vil også være til fordel
for de mange mindre og mellomstore
underleverandørene til verftene.
Anbudsgarantiordningen
GIEK er ansvarlig for behandlingen av
søknadene i Anbudsgarantiordningen, som
finansieres og administreres forøvrig av
Norfund. Det kom inn 16 søknader og ble
utstedt 12 poliser under ordningen i 2006.
Ordningen avlaster risikoen ved anbud
i bistandsfinansierte prosjekter, med
garantiutbetaling hvis bedriften ikke vin
ner frem med anbudet. Garantiordningen
er blitt bedre kjent og søknadsmassen
øker. Av i alt 56 søknader fra starten, er 13
avsluttet med erstatninger. Styret mener
at en del av regelverket bør revideres for å
gjøre ordningen bedre for brukerne.
Garantirammen i ordningen er på ti millio
ner kroner. Ved årsskiftet var 2,1 millioner
kroner av dette belagt, slik at det forelø
pig er god plass under garantirammen.
Ordninger under avvikling
Ordninger under avvikling består av
SUS/Baltikum-ordningene og Gammel
portefølje. Det samlede driftsresultatet
for ordningene utgjorde -235 millioner
kroner. Årsresultatet ble på -639 mil
lioner kroner, 605 millioner kroner lavere
enn i 2005, hvorav stort negativt resulta
tet under Gammel portefølje. Det er også
mottatt vesentlige beløp i forskuddsinn
betalinger fra to land under ordningene.

SUS/Baltikum-ordningene
Ett siste gjenstående tilsagn bortfalt i
2006. Samlet utestående garantiansvar
ble redusert til 87,9 millioner kroner ved
årsskiftet, fordelt på 11 poliser. Russland
har i 2006 innfridd hele sin gjeld på mo
ratorieavtalen før forfall med en innbeta
ling på 42 millioner kroner. Årsresultatet i
ordningene ble på 8,2 millioner kroner.
Gammel portefølje
Porteføljen utgjøres av garantier i ordnin
ger fra perioden før GIEKs reorganisering
i 1994. Aktivitetene knyttet til denne por
teføljen omfatter først og fremst inndri
velse av utestående fordringer gjennom
Parisklubben. Det utestående garantian
svaret i Gammel portefølje var på nesten
650 millioner kroner ved årsskiftet.
Gammel portefølje hadde et driftsresultat
på -242 millioner kroner og et årsresultat
på -647 millioner kroner i 2006. Den
største virkningen på resultatet har
vedtaket i statsbudsjettet for 2007 om å
slette all gjeld knyttet til skipseksport
kampanjen for Peru, Ecuador, Egypt og
Jamaica betingelsesløst, uten bevilgning
og uten belastning på Gjeldsplanens
rammer. Dette utgjør nærmere 400
millioner kroner, og belaster i hovedsak
Gammel særordning.
Det er mottatt forskuddsbetalinger fra
Algerie på 97 millioner kroner. Både
Algerie og Russland har dermed gjort opp
hele sin gjeld til GIEK, som etter planen
ikke skulle være nedbetalt før i 2020.
Fordringene i Gammel portefølje er blitt re
dusert fra 3,3 milliarder kroner i 2005 til 2,8
milliarder kroner ved slutten av 2006. De
inngår i en rekke forskjellige gjeldsavtaler,
hvorav mange med kompliserte vilkår.

GIEK Kredittforsikring AS
GIEKs heleide datterselskap GIEK Kre
dittforsikring AS (GK) tilbyr kredittfor
sikringer med løpetid på under to år, og
er en av tre kommersielle aktører på det
norske markedet. Selskapets hovedfor
mål er å tilby slik risikoavdekking til små
og mellomstore eksportbedrifter. Siden
starten har mer enn 80 prosent av kunde
massen bestått av slike bedrifter.
GKs risiko utenfor OECD-området
– såkalt non marketable risk – blir refor
sikret av GIEK. Dette ga et netto bidrag
til GIEKs resultat på 3,2 millioner kroner
i 2006. Kredittforsikringene med ”non
marketable risk” utgjorde rundt 8 pro
sent av GKs forsikrede salg. Øvrig salg
blir reforsikret i det private markedet.
GK oppnådde et årsresultat etter avsetnin
ger og skatt på 5,4 millioner kroner. Styret i
GK har foreslått at 1,96 millioner kroner av
dette utbetales som utbytte til GIEK, som
vil overføre dette til statskassen.
Totalt forsikret kredittsalg var på 17,4
milliarder kroner. Det ga brutto premie
inntekter på 41,7 millioner kroner, hvorav
premie for egen regning utgjorde 28,1
millioner kroner. Brutto erstatningskost
nader var 14,6 millioner kroner, hvorav
11,0 millioner kroner for egen regning.
Kravsmassen har gjennomgående vært
lav hele året, unntatt i en større sak.
På bakgrunn av dette er styret vel til
freds med utviklingen i selskapet, som i
2006 hadde vært i drift i fem år.
GKs resultater konsolideres ikke inn i
GIEKs regnskaper, ettersom GIEK er
en statlig forvaltningsbedrift og GK et
aksjeselskap.
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Organisasjon
Det har ikke vært noen endringer i styrets
eller ledergruppens sammensetning i
2006. Det ble i alt avholdt 15 styremøter.
Ved årsskiftet hadde GIEK 37 medar
beidere, 16 kvinner og 21 menn, med til
sammen 35,7 årsverk.
Det ble i begynnelsen av året besluttet
at flere administrative oppgaver som
GIEK har utført for GIEK Kredittforsik
ring AS (GK), skulle overføres til GK. Som
følge av dette gikk fire ansatte over til
GK i 2006. I tillegg gikk to medarbeidere
over i annen virksomhet, mens en med
arbeider gikk over i alderspensjon.
Sykefraværet var på 3,9 prosent i 2006.
Tilsvarende tall for 2005 var 5,1 prosent.
Det har ikke vært skader eller ulykker.
GIEK innførte både et nytt mål- og
resultatstyringssystem og et nytt
internkontrollsystem i 2006. Mål- og
resultatstyringssystemet er bygget opp
ut fra definerte hoved- og delmål med
angivelse av konkrete indikatorer for
måloppnåelse. Systemet er utarbeidet i
samarbeid med Nærings- og handels
departementet. Som et ledd i innføringen
av systemet er rapporteringsopplegget
tilpasset nye målekriterier.
Internkontrollsystemet bygger på risiko
vurderinger i tilknytning til oppnåelse av
GIEKs hoved- og delmål. Risikovurderin
gene er gjennomført både på overordnet
nivå og på detaljnivå i forhold til de
forskjellige arbeidsprosessene i GIEK.
På overordnet nivå ble kompetanseut
vikling i organisasjonen og samvirket
mellom flere avdelinger i et relativt
komplisert saksbehandlingssystem,
sett på som de største risikoområdene.
Risikovurderingene er fulgt opp av hand
lingsplaner og oppdateres årlig. Styret
ser dette som nyttige verktøy i oppfølg
ingen av måloppnåelsen for GIEK.
GIEK har siden 2004 hatt ansvaret for
sekretariatet til Beredskapsordningen
for Statlig Varekrigsforsikring (BSV), på
vegne av Nærings- og handelsdeparte
mentet. I 2006 ble det anskaffet et saks
behandlingssystem for BSV. Systemet
skal gjøre at varetransportforsikringer
kan tilbys raskt dersom ordingen igang
settes.
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De totale administrasjonskostnadene
for GIEK ble på 37,3 millioner kroner i
2006, etter tilbakeføring av avsetning til
merverdiavgift på 4,6 millioner kroner,
som ble gjort i 2005. Avsetningen til
merverdiavgift fra 2005 ble tilbakeført
fordi Finansdepartementet våren 2005
ga dispensasjon for offentlige etater for
perioden 1.7.2001 til 31.12.2006. Dispen
sasjonen er nylig forlenget til 1.1.2008.
Likestilling
GIEK legger vekt på å sikre full likestil
ling i alle deler av virksomheten. Fire av
styrets syv medlemmer er kvinner. Adm.
direktør er kvinne og ledergruppen be
står av tre kvinner og tre menn. Lønns
fastsettelsen er kjønnsnøytral.
Miljø
Det sosiale arbeidsmiljøet vurderes som
godt, og stabiliteten i medarbeidersta
ben ses som et uttrykk for dette.
GIEK anstrenger seg for å ta miljøhensyn
både i egen drift og i vurderingen av ga
rantisakene. Alle garantisaker blir kate
goriserte i en av tre klasser etter antatt
miljøpåvirkning, i tråd med retningslinjer
gitt av OECD. GIEKs egen virksomhet
forurenser ikke det ytre miljø.
Utsiktene fremover
I arbeidet med å sikre norske eksportører
effektiv og konkurransedyktig risikoav
dekking vil styret legge vekt på å fort
satt beholde hovedelementene i virk
somheten, samtidig som garantitilbudet
blir ytterligere tilpasset nye behov i norsk
næringsliv og endrede konkurranse- og
markedsforhold internasjonalt.
Norge har foreslått overfor OECD at
lokal andel hos kjøper skal kunne finan
sieres. Enkelte OECD-land har imidlertid
motsatt seg en slik endring.
Styret vil peke på at premienivået er blitt
senket i en rekke land som følge av lavere
risikonivå, og at utviklingen mot lavere
premier i en del tidligere høyrisikomarked
er trolig vil fortsette. De garantiinstitut
tene som må forholde seg til OECD-regel
verket, ligger imidlertid noe etter i tilpas
ningen til denne markedsutviklingen.
Styret mener at OECDs skipsdefinisjo
ner og den norske praktiseringen for
garantiordningene er lite tidsmessig,

og bør revideres for å avspeile de reelle
utfordringene for finansiering av skip og
rigger. Det bør arbeides aktivt for dette
i OECD.
Det er en hovedoppgave for styret
å ytterligere forenkle søknads- og
saksbehandlingsprosessene i GIEK, til
fordel for både eksportør og kjøper. Det
er satt i gang et omfattende arbeid med
dette under vignetten ”et enklere GIEK”.
Bestrebelsene for forenkling, som aller
ede har resultert i enklere dokumenta
sjonskrav der GIEKs ansvar er under 15
millioner kroner, vil fortsette med nye
tiltak. Blant annet har styret foreslått at
GIEKs vedtekter bør justeres, slik at 100 %
kommersiell risiko kan dekkes i slike
saker. Dette vil særlig komme små og
mellomstore eksportører til gode.
Styret vil samtidig intensivere arbeidet
med kompetanseutvikling, både når det
gjelder kredittvurdering og bransjekunn
skap. Blant annet skal kompetansen om
verfts- og skipsnæringen styrkes.
En annen viktig oppgave er å gjøre GIEK
bedre kjent i brukergruppene. Informa
sjonsvirksomheten vil derfor bli forsterk
et i 2007.
GIEK vil legge vekt på å videreutvikle
samarbeidet med de øvrige aktørene i
virkemiddelapparatet, med sikte på økt
koordinering av arbeidsoppgaver.
For GIEK er det av avgjørende betydning
å opprettholde den aktive deltagelsen i
internasjonale fora som OECD og Berne
Unionen.
I tråd med vedtak i OECD innfører GIEK
nye enda strengere anti-korrupsjons
regler fra 1. januar 2007. Reglene er
innarbeidet i garantivilkårene, slik at
eksportør må undertegne en antikorrupsjonserklæring før tilsagn blir gitt.
Styret ser det som svært viktig at GIEK
får kapasitet til å følge opp den sterke
veksten i etterspørselen ved norske
verft, slik regjeringen har varslet gjen
nom forslag om utvidelse av garanti
rammen for Byggelånsordningen til
5 milliarder kroner. Dette vil bidra til å
sikre sysselsetting og langsiktig verdi
skaping langs kysten, samtidig som
norske verft vil bli mer konkurransedyktige internasjonalt.

Med en garantiramme på 50 milliarder kro
ner for Alminnelig garantiordning vil GIEK
normalt være godt rustet til å oppfylle
sine oppgaver som en aktiv bidragsyter til
økt vekst i de eksportrettede næringene.
Styret har imidlertid registrert en utvik
ling der norske bedrifter konkurrerer om

eksportkontrakter av betydelig størrelse.
Styret vil følge utviklingen nøye, da et
antall av slike store saker lett vil føre til at
også den nye rammen blir fullt utnyttet.
Tapsfondet, omfattende egenkapital og
avsetninger for tap, vurderes som tilstrek
kelig for å dekke tap på normale nivåer.

Reservene utover dette er imidlertid fort
satt for beskjedne.
På grunn av den store etterspørselen
etter U-landsordningen, vil styret arbeide
for at ordningens garantiramme utvides
ytterligere.
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Resultatregnskap
Beløp i 1000
Note

Alminnelig ordning

U-landsordningen

2006

2006

2005

Byggelånsordningen

2005

2006

SUM Aktive ordn.

2005

2006

2005

SUM Ord.u avvikling,
note 12
2006

2005

DRIFTSINNTEKTER
Opptjente premier

1

145 771

146 220

6 509

4 129

Moratorieinntekt

2

1 742

0

154 023

150 349

10 657

13 815

14 684

18 969

10 231

8 862

0

0

24 915

27 831

120 948

138 151

GIEKs andel av gjenvinning

7 889

4 753

4 261

0

0

0

12 150

4 753

4 508

2 112

Andre inntekter

6 010

763

300

0

114

0

6 424

763

0

0

174 355

170 704

21 301

12 991

1 856

0

197 512

183 695

136 113

154 079

81 330

SUM DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER
Påløpne erstatningskostnader

3

1 430

-125 429

-2 039

-8 753

0

0

-609

-134 182

-377 998

Endring i avsetning for tap på garantiansvar

4

-13 560

78 784

7 708

366

-19 082

0

-24 934

79 150

10 835

563

5,11

-25 655

-24 985

-2 483

-3 091

-921

-1 068

-29 059

-29 144

-3 524

-5 800

-37 785

-71 630

3 186

-11 478

-20 003

-1 068

-54 602

-84 177

-370 688

76 093

136 569

99 075

24 487

1 513

-18 147

-1 068

142 909

99 519

-234 575

230 171

Renteinntekter

21 143

15 491

89

105

2

0

21 235

15 596

31 717

19 244

Realisert kurstap/gevinst

3 947

-172

-90

-202

0

0

3 858

-373

-95

-19

-17 581

8 049

-4 165

5 160

0

0

-21 746

13 209

-40 776

80 350

Bankinnskudd kurstap/gevinst

-11 887

11 079

0

0

0

0

-11 887

11 079

0

0

Urealisert avsetning gar.ansvar kurstap/gevinst

26 889

4 839

3 437

-1 853

0

0

30 326

2 986

4 757

1 023

Administrasjonskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

Urealiserte fordringer kurstap/gevinst

6

Andre finansposter
SUM FINANSPOSTER

RESULTAT FØR OVERFØRING TIL/FRA STATEN
Offentlig tilskudd / Overførsel til staten

PERIODENS RESULTAT
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7

1 963

2 000

-0

-0

0

0

1 963

2 000

-1

-0

24 474

41 286

-729

3 211

2

0

23 748

44 496

-4 399

100 598

161 044

140 361

23 758

4 723

-18 144

-1 068

166 657

144 015

-238 973

330 769

-1 964

-1 599

5 059

-18 000

0

0

3 096

-19 599

-399 900

-364 824

159 080

138 761

28 817

-13 277

-18 144

-1 068

169 752

124 416

-638 873

-34 054

Balanseregnskap
Beløp i 1000

Alminnelig ordning
Note

2006

U-landsordningen

2005

2006

Byggelånsordningen

2005

2006

SUM Ordn. u. avvikling

2005

2006

2005

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Aksjer i datterselskap

8

SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

35 000

35 000

0

0

0

0

0

0

35 000

35 000

0

0

0

0

0

0

566 864

FORDRINGER
Fordringer ifm erstatningsutbetaling

3

276 152

262 149

1 109

3 157

0

0

558 961

Avsetninger for tap på fordringer ifbm erst.utbet.

3

-150 293

-182 152

-444

-445

0

0

-301 458

-305 341

Fordringer i moratorieavtaler

2

177 293

199 845

64 456

69 881

0

0

2 287 546

2 821 908

Avsetninger for tap på moratoriefordringer

3

-30 396

-51 726

-11 602

-20 964

0

0

-721 786

-392 291

272 757

228 117

53 520

51 628

0

0

1 823 263

2 691 140

-1 320

-824

-331

0

1 133

0

0

0

SUM NETTO FORDRINGER - UTLANDET

Fordringer mot norske eksportører
Andre fordringer
SUM FORDRINGER

Bankinnskudd
SUM EIENDELER

12 596

1 302

2 260

0

-1 431

-1 068

-13 551

-0

284 032

228 595

55 449

51 628

-299

-1 068

1 809 712

2 691 140

770 478

729 598

10 683

273

168

0

1 406 034

1 222 590

1 089 510

993 194

66 132

51 901

-131

-1 068

3 215 746

3 913 730

-346 604

-207 842

7 584

-5 693

1 068

0

-2 223 751

-2 257 805

EGENKAPITAL

Egenkapital 01.01
Årets resultat

-159 080

-138 761

-28 817

13 277

18 145

1 068

638 874

34 054

9

-505 684

-346 604

-21 233

7 584

19 213

1 068

-1 584 877

-2 223 751

Avsetninger for tap på garantiansvar

4

-581 853

-640 145

-43 949

-59 485

-19 082

0

-63 788

-90 598

Avsetning til mva

11

-85

-4 731

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

-1 565 121

-1 599 381

Annen gjeld

-1 889

-1 714

-950

0

-0

-0

-1 960

-0

SUM GJELD

-1 889

-1 714

-950

0

-0

-0

-1 567 081

-1 599 381

-1 089 510

-988 462

-66 132

-51 901

131

1 068

-3 215 746

-3 913 730

SUM EGENKAPITAL

AVSETNINGER

GJELD
Gjeldsplan, rest til avregning

SUM GJELD OG EGENKAPITAL
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Noter til regnskapet
GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet for Alminnelig garanti
ordning, U-landsordningen, Byggelåns
ordningen og garantiordninger under
avvikling består av resultatregnskap,
balanse og noter til regnskapet. Det er
avlagt i samsvar med prinsippene i regn
skapsloven så langt det passer. Tilpas
ningene er nærmere presisert i notene
nedenfor. Administrasjonskostnadene
følger kontantprinsippet.
Regnskapene for garantiordninger under
avvikling presenteres samlet, men hoved
tall per ordning er gjengitt i note 12. Dette
gjelder Gammel Alminnelig ordning,
Gamle særordninger, SUS-Baltikum
1994-1998 og SUS-Baltikum 1999-2002.

alminnelig ordning, men prinsippet om
sjablonmessig avsetning av 80 % av pre
mien og eventuelle manuelle justeringer
til denne, er den samme, se note 4.
Endringer i presentasjonen:
I presentasjonen av regnskapet er det
tatt inn en kolonne som viser "Sum aktive
ordninger".
VALUTAEKSPONERING
For Alminnelig garantiordning er det ned
enfor gitt en oversikt over eksponering i
valutaer som utgjør mer enn 10 % av ga
rantiansvaret per 31.12 2006. For øvrig har
ordningen garantiansvar i CAD, CHF, DKK,
JPY og SEK og fordringer i AED og SEK.
Beløp i tusen i aktuell valuta

Inntekter og kostnader registreres når
de er opptjent eller påløpt, med unntak
av administrasjonskostnadene som
registreres etter kontantprinsippet og
utbytte når det mottas. Tap på fordring
er og garantiansvar beregnes etter
beste estimat og endringer i avsetning
resultatføres. Metode for estimering
av endringer i avsetninger beskrives i
note til den enkelte avsetning. Det er
forutsatt at kompensasjon mottas for
gjeldsslette som besluttes av staten.
Imidlertid besluttet Stortinget i stats
budsjettet for 2007 at all gjeld knyttet
til skipseksportkampanjens kreditter
til Ecuador, Peru, Egypt og Jamaica skal
slettes betingelsesløst, uten bevilgning
og uten belastning av gjeldsplanrammen.
Fordringer, bankinnskudd og avsetnin
ger i utenlandsk valuta er omregnet til
NOK etter dagskursprinsippet. Trans
aksjoner i valuta veksles av banken til
transaksjonsdagens kurs.
GIEK gir garantier på vegne av den
norske stat. GIEK har ikke likviditets
risiko da det er etablert prosedyrer for å
trekke på statens likviditet.
ENDRINGER FRA FJORÅRET
Endring av regnskapsprinsipp:
Det er ingen vesentlige endringer i
regnskapsprinsipp. Under Byggelåns
ordningen er utregningsmetoden for
avsetninger forskjellig fra den under
16 G I E K å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Verdivurderte fordringer
Bankinnskudd
Avsetninger for garantiansvar
SUM eksponering

USD

EUR

37.281

402

25.690

17.747

- 64.954

- 19.287

-1.982

-1.138

NÆRSTÅENDE PARTER
GIEK eier et heleid datterselskap, GIEK
Kredittforsikring AS (GK). Følgende
transaksjonstyper finner sted mellom
GIEK og GK:
1. Reforsikring. GIEK reforsikrer garanti
ansvar for GK på markedsmessige vilkår,
på betingelser som årlig reforhandles.
For dette mottar GIEK forholdsmessig
andel av garantipremie og premie for
excess loss (XL) dekning. GK får betalt
for sitt arbeid i prosent av GIEKs garan
tipremie (ceding comission), forutsatt
at dette overstiger et avtalt årlig mini
mumsbeløp, se note 5.
2. Kostnadsdeling. GK betaler sin an
del av felleskostnader som lokalleie,
regnskapstjenester, arkiv, IT-kostnader,
lønnsarbeid etc. Betalingene skjer
månedlig basert på budsjett, med årlig
etteroppgjør ut fra faktiske kostnader.
Fra 1.4 2006 opprettet GK sin egen regn
skapsavdeling og foretar arbeid med
arkiv, regnskap og lønn selv.
3. IT-system. GIEK og GK tok i bruk et
nytt økonomi- og saksbehandlingssystem
for garantisaker i 2004. GK betaler sin
andel av utviklingskostnadene månedlig,
fordelt over antatt brukstid for systemet.
GIEK er en statlig forvaltningsbedrift
underlagt Nærings- og Handelsdeparte

mentet (NHD). Følgende transaksjonsty
per finner sted mellom GIEK og NHD:
1. Fond for U-landsordning. U-landsordning
en skal selv bare ha nødvendig kortsiktig
likviditet, herunder mulighet til å dekke
årlige administrasjonskostnader, mens
ordningens midler skal stå i grunnfondet
som forvaltes av NHD. Det overføres der
for penger mellom NHD og GIEK når det
er behov for å regulere likviditeten. Midler
utover et grunnfond på 300 millioner kro
ner kan fra 2006 beholdes på ordningens
rentebærende konto hos GIEK.
2. Beredskapsordningen for varekrigsforsikring. Beredskapssystemet
forvaltes av GIEK og formålet er å sikre
at myndighetene har et sekretariat
for å vedlikeholde og eventuelt aktivi
sere en beredskapsordning for statlig
varekrigsforsikring for å stimulere til
skipstransport av varer i en krise- eller
krigssituasjon.
3. Utbytte. Utbytte fra GK viderebetales
til NHD.
4. Premietilskudd. For SUS-Baltikum ble
resterende avsetning til premietilskudd
tilbakeført til statskassen i 2006.
5. Overføring av bankinnskudd. For
Gammel alminnelig ordning og Gamle
særordninger gjøres årlige overføringer
til NHD i forhold til størrelsen på bank
innskudd året før.
GIEK er en statlig forvaltningsbedrift
som forvalter Anbudsgarantiordningen
for Norfund.
1) PREMIE
Inntekter som gjelder flere regnskaps
perioder periodiseres i henhold til rester
ende garantiansvar, slik at det blir for
holdsmessig mest inntekt når garantien
er ny og har høyest ansvar. Valutakursav
vik mellom fakturert og innbetalt premie
føres som realisert kurstap/gevinst.
For byggelånsordningen betales premie
etterskuddsvis. Opptjent premie er
inntektsført.
2) INNTEKTER OG FORDRINGER
I MORATORIEAVTALE
Moratorieavtaler er gjeldsnedbetal
ingsavtaler med 16 land på bakgrunn
av internasjonalt kreditorsamarbeid

gjennom Parisklubben. Fordringene har
oppstått som følge av erstatningsut
betalinger grunnet politisk risiko. Nye
avtalers hovedstol inntektsføres i sin
helhet idet avtalen inngås, med unntak
av fremtidige forfall som inntektsføres
når GIEK overtar fordringen ved er
statningstidspunkt. For øvrig påvirkes
inntekten av endringer i løpende avtaler,
som påløpt avtalerente, innbetaling av
morarente, konsolidering av avtaler,
gjeldsettergivelse, realisert kursge
vinst/tap og flytende rente.
Det blir gjort avsetning for den del av
moratoriefordringene som antas ikke lar
seg gjenvinne på regnskapsavslutnings
tidspunktet. Tapspotensialet i fordrings
massen estimeres med sjablonsatser per
landgruppe, men overstyres manuelt der
vi har informasjon som medfører at vi kan
gjøre et bedre estimat. Landgruppene er
basert på OECDs landklassifiseringssy
stem. Fordringer som inngår i Gjeldsplanen
verdsettes til det som vil bli kompensert
fra Utenriksdepartementet når Gjelds
planen gjennomføres. Endringer i avset
ningen bokføres som erstatningskostnad.
3) ERSTATNINGSKOSTNAD OG AVSETNING TIL TAP PÅ FORDRINGER SOM
FØLGE AV ERSTATNINGSUTBETALING
Ved utbetaling av erstatning trer GIEK
inn i garantimottakers fordring på debitor.
Fordringen føres i balansen.
Det gjøres avsetning for den del av for
dringen som antas ikke lar seg gjenvinne
på regnskapsavslutningstidspunktet.
Gjenvinningsspotensialet i fordringsmas
sen estimeres med sjablonsatser for land
gruppe og erstatningsårsak, men overstyr
es manuelt der vi har informasjon som
medfører at vi kan gjøre et bedre estimat.
Som erstatningskostnad føres netto
endring i fordring og avsetning til tap på
fordringer fra forrige periode. Endring
i avsetning til tap på moratoriefordring
inngår også som erstatningskostnad.
Endringer skyldes bl.a. at GIEK:
• Utbetaler og gjenvinner både i nye og
gamle saker.
• Avskriver fordringer.
• Overfører fordringer til moratorieavtaler.
• Endrer estimat for tapspotensialet i
konkrete saker eller generelt for land/
landgrupper.

4) AVSETNINGER TIL TAP PÅ
GARANTIANSVAR
Avsetningen har som mål å dekke frem
tidige tap i garantiansvar registrert ved
årsskiftet. Avsetningen settes lik beste
estimat for fremtidig tap. Avsetning for
kjente mislighold som ennå ikke er er
stattet, er inkludert i denne avsetningen.
Det avsettes for løpende garantier etter
egen beregningsmetode der sjablon
satser suppleres med manuell justering.
Sjablonsatsene skal utgjøre omtrent
80% av premie for en ny tilsvarende sak.
Premien varierer i henhold til gjenværen
de kredittid, kjøpertype og landgruppe.
Landgruppene er basert på OECDs
landklassifiseringssystem. I saker der
erstatning er utbetalt, benyttes isteden
sjablonen for avsetning for fordringer, se
note 3. Der sjablonsystemet ikke reflek
terer risikoen gjøres manuell justering
opp eller ned av sjablonsatsene. Dette er
særlig aktuelt der det er mottatt melding
om mislighold, søkt om betalingsutsettel
ser og for saker med kommersiell risiko.
Endringer i avsetningen skyldes både at
garantiansvaret endres og at risikoen
for tap er revurdert for land eller enkelt
saker. Det gjøres ikke avsetninger for
garantitilsagn.
Avsetningen for tap på garantiansvar
består av forskuddsbetalte premier og
endring i avsetningen over resultatregn
skapet. Utviklingen i disse postene for
Alminnelig garantiordning er vist i tabel
len nedenfor i TNOK:
Alminnelig
garantiordning

2006

2005

Endring
fra 2005

Forskuddsbetalte
premier per 31.12.

315.565

360.529

-44.964

Økt avsetning i resul
tatregnskapet i året,
inkl. agio

-13.329

-83.623

70.294

Akkumulert øking over
resultatregnskapet
tidligere år

279.617

363.239

-83.622

581.853

640.145

-58.292

Avsetninger for
garantiansvar i
balanseregnskapet
per 31.12

5) ANDEL ADMINISTRASJONSKOSTNADER
GIEKs administrasjonskostnader følger
kontantprinsippet. De fordeles mellom
garantiordningene og andre ordninger
som GIEK administrerer etter en forde

lingsnøkkel som fastsettes årlig, og som
skal gjenspeile underliggende arbeids
belastning. Avsetning til merverdiavgift,
TNOK 4.731, i 2005 er i 2006 delvis
tilbakeført. Dette gjelder den andelen
som omfatter mva for arbeid for GK, og
utgjør TNOK 4.646, se note 11.
GIEKs ansatte er medlem av Statens
Pensjonskasse. Fremtidig pensjon kost
nadsføres ikke fordi regnskapet følger
kontantprinsippet. Som forvaltnings
bedrift er GIEK unntatt kravene i lov om
Obligatorisk Tjenestepensjon.
Sammendrag av GIEKs administrasjons
kostnader 2006, i hele tusen kroner:
Type kostnad

Beløp
2006

Beløp
2005

Lønn

17.465

16.913

340

650

Arbeidsgiveravgift

2.499

3.117

Pensjonsinnskudd

1.699

1.748

SUM lønnsposter

22.002

22.428

Bygningers, maskiner og inventar

6.120

7.135

Sakkyndig hjelp

5.983

3.201

Andre driftskostnader

5.940

5.394

Sum driftskostnader

18.043

15.730

Totalt

40.045

38.158

1.910

1.988

-4.646

4.731

37.309

44.877

Honorar, andre godtgjørelser og ref.

GK Ceeding Commissjon
Avsetning til mva
Netto administrasjonskostnader

GK ceeding commission og tilbakeført av
setning til mva er ført på alminnelig ordning.
I tillegg til å drifte garantiordningene,
ivaretar GIEKs administrasjon driften
av Beredskapsordning for Statens
Varekrigsforsikring (BSV), Anbudsga
rantiordningen for Norfund, deler av GKs
administrasjon, samt avslutningen av GI.
Godtgjørelse for dette beløper seg til
MNOK 4,9 i 2006 mot MNOK 9,4 i 2005.
Godtgjørelser til styret og administre
rende direktør i 2006, i hele tusen kroner:

Adm. dir.

Lønn

Wenche
Nistad

938

Natural- Pensjonsytelser innskudd
3

78

Samlet
godtgjørelse
1.019
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Honorar

Samlet
godtgjørelse

Bjørn Kaldhol

115

115

Asbjørn Birkeland

60

60

Marianne Kartum

60

60

Rita Lekang

60

60

Gisèle Marchand

60

60

Sandra Riise

60

60

Otto Søberg

60

60

475

475

Styret

Samlet godtgjørelse

Riksrevisjonen er GIEKs revisor. GIEK
belastes ingen kostnad for revisjonen.
6) FORDRINGER BEREGNET
KURSTAP/GEVINST
Fordringer i utenlandsk valuta føres
etter dagskursprinsippet. Endring i
fordringenes verdi på grunn av endret
valutakurs i året, bokføres som urea
lisert kursgevinst eller tap. Realisert
kursgevinst/tap for moratoriefordringer
bokføres som inntekter i moratorieavtal
er, se note 2. Realisert kursgevinst/tap
for andre fordringer bokføres som er
statningskostnader, se note 3.
7) OFFENTLIG TILSKUDD/
OVERFØRING TIL STATEN
Alminnelig garantiordning viderebetaler
mottatt utbytte fra GIEK Kredittforsikring
AS til NHD. Beløpet har vært MNOK 2
årlig 2001-2005. I 2006 ble det overført
utbytte på TNOK 1.963,som inntektsføres
når mottatt.
Gammel alminnelig ordning og Gamle sær
ordninger innbetaler årlig til statskassen
det beløp som Stortinget beslutter, MNOK
399 for 2006. Fra år 1999 er akkumulerte
overføringer på MNOK 3.837.
U-landsordningens midler, utover kort
siktige behov og årlig anslåtte adminis
trasjonskostnader, skal stå i grunnfondet
i NHD. Ordningen regulerer sin likviditet
med overføring til/fra fondet. Når fondet
har nådd 300 millioner kroner, vil kravet om
overføring av likviditet til fondet bortfalle.
8) AKSJER I GIEK
KREDITTFORSIKRING AS
GIEK har aksjer i det heleide datter
selskapet GIEK Kredittforsikring AS
(GK) fra 01.01.01. Aksjene er oppført til
kostpris MNOK 35, tilsvarende egenka
pitalen i GK ved oppstart. Det gjøres en
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årlig nedskrivingstest. Da aksjene ikke
medførte noen kostnad for Alminnelig
garantiordning, ble beløpet ført som
egenkapitaltilskudd fra NHD i 2001.

Gjeldsplanen er utnyttet slik i 2006 (TNOK):

Rest ramme for
gjeldsplanen 01.01

Hvis aksjene isteden hadde vært bokført
etter egenkapitalmetoden ville resultatet
i datterselskap minus utdelt utbytte blitt
tillagt kostpris, slik at verdien i GIEKs
regnskap ville være lik egenkapitalen i
GK. Viderebetaling av utbytte til NHD ville
kommet til fradrag i GIEKs egenkapital.

GK AS

Antall aksjer

15.000

Pålydende
Bokført verdi 31.12.06

Gml.
Særordning

969.760

629.621

23.313

Gjeldsslette til Sierra Leone
Rest ramme for
gjeldsplanen 31.12

10.946

946.446

618.673

11) AVSETNING TIL MERVERDIAVGIFT
Oslo Fylkesskattekontor har i brev av
14.12.05 kommet til at GKs andel av GIEKs
administrasjonskostnader er å anse som
avgiftspliktige tjenester fra GIEK til GK.

NOK
Selskap

Gjeldslette
Serbia-Montenegro

Gml.
Alminnelig
ordning

1.000
35.000.000

9) EGENKAPITAL
Egenkapitalen utgjøres av akkumulert
resultat. U-landsordningen har i tillegg
et grunnfond på MNOK 278 (opprinnelig
MNOK 300) som forvaltes og regnskaps
føres av NHD.

Avsetning til merverdiavgift TNOK 4.731
er foretatt på alminnelig ordning i 2005.
Den andel som refererer seg til arbeidet
for GK, er tilbakeført i 2006 med TNOK
4.646. Det vises til Finansdepartementets
brev av 23/3-2006 hvor det aksepteres
at aktuelle statlige virksomheter gis
anledning til å utsette mva-plikt frem
til 1.1.2007. Denne fristen er nå utvidet
til 1.1.2008. Det er ikke nødvendig å regi
streres i merverdiavgiftsmanntallet før
denne dato. Virksomhetene vil dermed
ikke ha fradragsrett for inngående mvaavgift og det kan ikke oppkreves utgå
ende merverdiavgift.

10) GJELDSPLANEN
Den norske gjeldsplanen ble vedtatt av
Stortinget i desember 1997 sammen
med statsbudsjettet for 1998. Den ble
oppdatert i 2004. Gjeldsplanen medfør
er at GIEKs fordringer mot visse land
kan ettergis uten nye bevilgninger ved
avregning mot et rammebeløp.

GIEK har fortsatt avsatt et beløp på
TNOK 84 som gjelder mulig avgiftsplikt
av GIEKs andel av kostnaden for vedlike
hold av OECDs system for minstepremier.
Dette arbeidet utføres av det belgiske
garantiinstituttet. Begrunnelsen for
dette er at problemstillingen ikke er
avklart med myndighetene.

Eierandel

100 %

GKs årsresultat 2006
GKs bokførte EK 31.12.06

5.385.243
44.729.494

GIEK og GKs regnskap er ikke konsolidert
fordi GIEK er en statlig forvaltningsbedrift.

12) HOVEDTALL I 2006 FOR ORDNINGER UNDER AVVIKLING
Tall i hele tusen kroner
Gammel alminnelig ordning

Gamle
særordninger

SUS-Baltikum
1994-1998

SUS-Baltikum
1999-2002

SUM

Driftsinntekter

94.740

37.967

2.637

769

136.113

Driftskostnader

25.294

348.790

-3.021

-375

370.688

Årets resultat

-257.613

-389.514

6.486

1.767

-638.873

Verdivurderte fordringer
31.12

1.156.278

666.984

0

0

1.823.263

57.648

0

647

5.493

63.788

Avsetninger for tap
garantiansvar 31.12

Leiinga i GIEK
Administrerande direktør
Wenche Nistad

Garantiavdelinga
Avdelingsdirektør Øyvind Ajer

Strategi og informasjonsarbeid

Handsamar søknader om garantiar. Vurderer
risiko ved leveransar, dette inneber til dømes
vurdering av om kjøparen er kredittverdig,
eksportøren si gjennomføringsevne, marknads
messige og teknologiske tilhøve og verdien av
eventuell tryggleik. Ansvar for kundekontakt og
sal. Avdelinga har tre team basert på kundane
sine hovudbransjar: "Maritim sektor", ”Telekom og
Miljøteknologi" og "Energi og andre kapitalvarer".

Avdeling for landanalyse og
Internasjonale forhold
Avdelingsdirektør
Johan E. Mowinckel

Juridisk avdeling
Avdelingsdirektør Lully C. Heje

Land- og bankvurderingar, internasjonale
gjeldsavtalar, internasjonalt samarbeid og
styresekretariat.

Administrasjonsavdelinga
Avdelingsdirektør
Inger Johanne Bjørnstad
Personal, IT, budsjett, rekneskap, statistikk
og generelle administrative oppgåver.

Misleghald, erstatningar, gjenvinningar, utvik
ling av polisevilkår, dokumentasjon, inngåing av
avtalar, depot og juridisk rådgjeving.

Direktør
Edvard Stang
Kontakt med verkemiddelapparatet.
Berne Unionen og NHD.

G I E K å r s r a p p o r t 2 0 0 6 19

Tabeller, diagrammer
Ansvar pr ordning, mill. NOK, pr 31.12.2006
Ordning

Nye Søknader Nytt Tilsagn

Alminnelig garantiordning
Byggelånsordning

Nytt Garantiansvar

Gjeldende Gjeldende
Søknader
Tilsagn

Utestående Bundet Under Tilsagn
Ansvar
Rammen bortfalt

28 106

15 148

4 889

6 743

15 303

14 089

29 392

2 326

1 652

1 064

496

828

1 089

1 917

646

646

40

40

Gml. alminnelig ordning
SUS-Baltikum (1994-1998)
SUS-Baltikum (1999-2002)
U-landsordningen
Totalt

275

295

30 707

17 094

5 952

48

48

657

681

537

1 218

7 896

16 813

16 449

3 152

71

3 223

Nøkkeltall fra driften , kontant 2006, 1000 NOK

Utestående ansvar
U-landsordningen

1000 NOK, kurs pr. 31.12.2006
Land

Totalt

Albania

124 295

Angola

49 763

Bangladesh

2006

2005

Premier

104 232

177 637

Gjenvinninger

596 282

731 390

Erstatninger

88 502

165 012

399 900

264 824

Overføring til statskassen

18 557

Ghana

166 222

Honduras

40 274

Laos

707

Lesotho

9 422

Makedonia

23 914

Malawi

3 633

Maldivene

1 001

Mosambik

4 714

Nepal

86 919

Uganda

5 235

Zimbabwe

2 308

Totalt

536 965

Eksportverdi nye poliser
Mrd. NOK, alminnelig ordning

Nøkkeltall over U-landsordningen, 1000 NOK
I løpet av året

2006

2005

2004

Nye søknader

274 728

812 600

494 604

Nye tilsagn

294 472

240 461

692 468

Nye poliser

0

208 700

21 834

Premieinntekt

6 509

4 129

3 711

Erstatningskostnad

2 039

8 753

11 657

657 261

800 100

906 819

Ved utgangen av året
Utestående tilsagn
Utesteående poliseansvar

536 965

625 600

473 729

Avsetning for tap på garantiansvar

43 949

59 485

36 411

Utestående fordringer

65 565

73 038

57 984

Avsetning for tap på fordringer

12 046

21 409

16 741

Driftsresultat

24 487

1 513

22 244

Årsresultat

28 817

-13 277

35 733

22
20

Utestående ansvar

18

Garantitype

16

Utestående ansvar
Fordelt på varegrupper – alle ordninger
Tjenester, knowhow 1 %

14

Annet 0,15 %

Miljøteknologi 3 %

12

Remburspolise 0,26 %

IKT 5 %

Leverandørkreditt 0,4 %

Maskiner og utstyr 5 %

10
8

Investerings
garanti 4,13 %

6

Bondgaranti
8,33 %

4

Långiver
garanti 86,71%

Annet

Leverandørkreditt
Energi 10 %

Investeringsgaranti

2
0

Remburspolise

Bondgaranti

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Nye tilsagn
Eksportverdi nye poliser

Herav nytt garantiansvar

Det ble gitt tilsagn om garantier for 15,4 mrd. NOK i 2006.
Eksportverdien knyttet til poliser utstedt i 2006 steg til 16,8
mrd. NOK. GIEKs ansvar utgjorde 4,9 mrd. NOK av dette.

Långivergaranti
Annet/
div.kap.varer 12 %
Maritime tjenester 14 %
Maritimt utstyr 21 %
Skip og rigg 29 %
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