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Riksrevisjonens beretning
Til Garantinstituttet for eksportkreditt

Uttalelse om revisjonen av Garantiordningenes årsregnskap
Konklusjon
Riksrevisjonen har revidert Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEKs) årsregnskaper for 2018.
Garantiordningenes årsregnskap består av ledelseskommentarer, oppstilling av bevilgningsrapportering og
virksomhetsregnskap, inklusive kontantstrømoppstilling og noter til årsregnskapet for regnskapsåret avsluttet
per 31. desember 2018 for følgende fond:
 Alminnelige garantiordning (AGO), oppstillingen av fondsregnskapet viser at resultatet av periodens
aktiviteter er 1.005.623.708 kroner, og summen av andre overføringer til staten er 38.340 kroner


U-landsordningen (ULA), oppstillingen av fondsregnskapet viser at resultatet av periodens aktiviteter
er 35.614.321 kroner, og summen av andre overføringer til staten er 0 kroner



Skipsgarantiordningen (SKI), oppstillingen av fondsregnskapet viser at resultatet av periodens
aktiviteter er 3.465.862 kroner, og summen av andre overføringer til staten er 0 kroner



Byggelånsgarantiordningen (BYG), oppstillingen av fondsregnskapet viser at resultatet av periodens
aktiviteter er -17.921.113 kroner, og summen av andre overføringer til staten er 0 kroner



Kraftgarantiordningen (KRA), oppstillingen av fondsregnskapet viser at resultatet av periodens
aktiviteter er 13.671.644 kroner, og summen av andre overføringer til staten er 0 kroner



Gammel alminnelig ordning (GAM), oppstillingen av fondsregnskapet viser at resultatet av periodens
aktiviteter er -3.037.168 kroner, og summen av andre overføringer til staten er 10.900.000 kroner



Gamle særordninger (SÆR), oppstillingen av fondsregnskapet viser at resultatet av periodens
aktiviteter er -7.460.158 kroner, og summen av andre overføringer til staten 8.000.000 kroner



SUS-Baltikum, oppstillingen av fondsregnskapet viser at resultatet av periodens aktiviteter er
32 393 400 kroner, og summen av andre overføringer til staten er 32.394.054 kroner

Etter Riksrevisjonens mening gir Garantiordningenes årsregnskaper et dekkende og rettvisende bilde av
virksomhetens garantiordninger og -porteføljer i 2018, og av aksjer per 31. desember 2018, i samsvar med
regelverk for statlig økonomistyring. Vi mener videre at Garantiordningenes årsregnskap gir et dekkende og
rettvisende bilde av virksomhetens resultat for 2018 og av eiendeler, gjeld og statens kapital per 31.
desember 2018, i samsvar med statlige regnskapsstandarder (SRS) og unntakene beskrevet i prinsippnoten
til årsregnskapet.
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Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet
og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet». Vi er
uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og de etiske kravene i ISSAI
30 fra International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAIs etikkregler), og vi har overholdt de
øvrige etiske forpliktelsene våre i samsvar med disse kravene og INTOSAIs etikkregler. Etter vår oppfatning
er revisjonsbevisene vi har innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige som grunnlag for vår konklusjon.

Presisering
I samråd med Nærings- og fiskeridepartementet, har GIEK gjort enkelte tilpasninger til SRSenes
bestemmelser. Disse tilpasningene er omtalt i note 1, Regnskapsprinsipper. Vi vil spesielt henlede
oppmerksomheten til opplysninger om «Gjeldsplan» og tidspunktet for inntektsføring av garantipremie og
renteinntekter som ikke anses sannsynlig å motta. Forholdene har ingen betydning for vår konklusjon om
årsregnskapene (fondsregnskapene).

Sentrale forhold ved revisjonen
Sentrale forhold ved revisjonen er de forholdene vi mener var av størst betydning ved revisjonen av
årsregnskapet for 2018. Disse forholdene har vi håndtert gjennom revisjonen og da vi dannet oss vår mening
om årsregnskapet som helhet. Vi konkluderer ikke særskilt når det gjelder disse forholdene.

Tapsavsetninger på garantiansvar og nedskrivninger av fordringer
Garantier utgjør pr 31.12.2018 (tusen kroner)
AGO

ULA

79 348 650

BYG
540 063

KRA

3 694 667

SKI

3 976 654

GAM
470 975

SÆR
4 053

0

Fordringer - etter nedskriving - utgjør pr 31.12.2018 (tusen kroner)
AGO
5 753 226

ULA

BYG
1 814

KRA
0

SKI
0

GAM
0

SÆR
34 411

2 770

Avsetninger på garantiansvar og nedskrivninger på fordringer beregnes individuelt for vesentlige garantier
og fordringer når objektive bevis for verdifall er identifisert, eller samlet for grupper av garantier og
fordringer som ikke måles individuelt, og der de objektive bevisene for verdifall identifiseres på
porteføljebasis. Det å identifisere verdifall og beregne tap på garantiansvar og fordringer er i seg selv
prosesser som involverer skjønn med hensyn til ulike forutsetninger og faktorer, herunder motpartens
finansielle stilling, forventede fremtidige kontantstrømmer, priser som er observerbare i markedet og
forventede netto salgspriser på sikkerhetsstillelser. Bruken av ulike modelleringsteknikker og forutsetninger
kan gi vesentlig forskjellige estimater for avsetninger på garantiansvar og nedskrivninger på fordringer.
Olje- og offshoresektoren er fremdeles gjenstand for usikkerhet som følge av effektene av en redusert
oljepris og en generell nedgang i relaterte markeder de siste årene. Avsetninger på garantiansvar og
nedskrivninger på fordringer på dette området er vesentlige. I kombinasjon med GIEKS høye eksponering
mot olje- og offshoresektoren og betydelig estimatusikkerhet, har vi derfor vurdert avsetninger på
garantiansvar og nedskrivninger på fordringer til å være et sentralt forhold ved revisjonen
For vesentlige individuelle tapsvurderinger på garantier og fordringer omfattet våre handlinger en
vurdering av identifiserte tapshendelser og testing av forutsetningene benyttet i modellene og den
estimerte verdien av underliggende sikkerhetsstillelser. Vi testet også at modellene var matematisk
nøyaktige. For gruppevise avsetninger vurderte vi de viktigste parameterne til og forutsetningene for
modellene, og der det var relevant, sammenliknet vi data og forutsetninger med eksterne
referansepunkter. Vi testet også at modellen(e) var matematisk nøyaktig.
Se prinsippnote , note 10, 11 og 12 for mer informasjon.
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Øvrig informasjon i årsrapporten

Ledelsen er ansvarlig for årsrapporten, som består av årsregnskapet (del 6) og øvrig informasjon (del 1-5).
Riksrevisjonens uttalelse omfatter revisjon av årsregnskapet og virksomhetens etterlevelse av
administrative regelverk for økonomistyring, ikke øvrig informasjon i årsrapporten (del 1-5). Vi attesterer
ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den
øvrige informasjonen i årsrapporten. Formålet er å vurdere om det foreligger vesentlig inkonsistens mellom
den øvrige informasjonen, årsregnskapet og kunnskapen vi har opparbeidet oss under revisjonen. Vi
vurderer også om den øvrige informasjonen ser ut til å inneholde vesentlig feilinformasjon. Dersom vi
konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å
rapportere dette i revisjonsberetningen.
Det er ingenting å rapportere i så måte
Ledelsen, styrets og det overordnede departementets ansvar for årsregnskapet
Ledelsen og styret er ansvarlig for å utarbeide et årsregnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med
regelverk for økonomistyring i staten og de statlige regnskapsstandardene (SRS). Ledelsen og styret er også
ansvarlig for å etablere den interne kontrollen som de mener er nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap (fondsregnskap) som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter
eller utilsiktede feil. Det overordnede departementet og styret har det overordnede ansvaret for at
virksomheten rapporterer relevant og pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig
internkontroll.
Riksrevisjonens oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er
ingen garanti for at en revisjon som er utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om
Riksrevisjonens virksomhet og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999), alltid vil
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir ansett som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet
kan forventes å påvirke de beslutningene brukere treffer på grunnlag av årsregnskapet.
Vi utøver profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, i samsvar med lov om
Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og ISSAI 1000–2999.
Vi identifiserer og anslår risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten den skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Videre utformer og gjennomfører vi revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen
for at vesentlig feilinformasjon ikke blir avdekket, er høyere for feilinformasjon som skyldes misligheter, enn
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil. Grunnen til det er at misligheter kan innebære samarbeid,
forfalskning, bevisste utelatelser, feilpresentasjoner eller overstyring av intern kontroll.
Vi gjør også følgende:





opparbeider oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om hvor effektiv virksomhetens interne kontroll er
evaluerer om regnskapsprinsippene som er brukt, er hensiktsmessige, og om regnskapsestimater
og tilhørende opplysninger som er utarbeidet av ledelsen, er rimelige
evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene
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evaluerer om årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en
måte som gir et dekkende og rettvisende og rettvisende bilde i samsvar med henholdsvis
regelverket for økonomistyring i staten og de statlige regnskapsstandardene (SRS)

Vi kommuniserer med ledelsen og styret og informerer det overordnede departementet, blant annet om det
planlagte omfanget av revisjonen og når revisjonsarbeidet skal utføres. Vi vil også ta opp forhold av
betydning som er avdekket i løpet av revisjonen, for eksempel svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Oslo; 22.03.2019
Etter fullmakt

Tora Struve Jarlsby
ekspedisjonssjef

Kari Kay
avdelingsdirektør
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