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Resultat (Alle tall i TNOK) Noter 2018 2017
Driftsinntekter 2  1 217 061  996 681 
Lønn og andre personalkostnader 12  43 028  34 732 
Avskrivninger og nedskrivninger 17  692 055  642 522 
Andre kostnader 18  56 045  51 817 
Sum driftskostnader  791 128 729 071

Driftsresultat  425 933 267 610

Finansielle poster
Finansinntekter 19  169 200  120 607 
Finanskostnader 19  -291 645  -233 863 
Netto finanskostnad pensjoner 13, 19  -311  -334 
Urealiserte verdiendringer 20  20 371  -1 896 
Sum finansielle poster  -102 385  -115 486 

Resultat før skattekostnad  323 548 152 124
Skattekostnad 11 44 243  9 613 
Periodens resultat  279 305 142 511

Periodens resultat tilordnes
Aksjonærene i morselskapet  279 305 142 511

Utvidet resultat
Poster som ikke skal reklassifiseres over resultatet
Estimatavvik pensjoner 13  -13 423  -2 773 
Skatt relatert til poster som ikke skal reklassifiseres 11  2 883  595 
Periodens totalresultat  268 765 140 333

Totalresultat tilordnes
Aksjonærene i morselskapet  268 765 140 333

Resultat

Regnskap
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Balanse
Balanse (Alle tall i TNOK) Noter 31.12.2018 31.12.2017
Eiendeler
Varige driftsmidler 3  9 883 793  9 733 784 
Sum anleggsmidler  9 883 793  9 733 784 
Kundefordringer og andre fordringer 4  698  21 247 
Derivater 6  1 203 006  1 091 712 
Kontanter og bankinnskudd 8  2 372 091  360 499 
Sum omløpsmidler  3 575 795  1 473 458 
Sum eiendeler  13 459 588  11 207 242 

Egenkapital og gjeld
Aksjekapital og overkurs 9  2 400 000  2 400 000 
Annen, opptjent egenkapital  434 598  165 834 
Sum egenkapital  2 834 598  2 565 834 
Lån 10  8 311 286  7 309 273 
Pensjonsforpliktelser 13  32 296  18 271 
Sum langsiktig gjeld 8 343 582 7 327 544
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 14  138 676  19 509 
Derivater 6, 10  18 732  27 943 
Utsatt skatt 11  660 137  618 777 
Lån 10  1 463 863  647 635 
Sum kortsiktig gjeld 2 281 408 1 313 864
Sum egenkapital og gjeld  13 459 588  11 207 242 

Oslo, 14. februar 2019

Annette Malm Justad 
Styreleder 

Øystein Risan 
Administrerende 
direktør 

Marianne Abeler 
Styremedlem 

Espen Opedal 
Styremedlem 

Vidar Larsen 
Styremedlem 
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Kontantstrømoppstilling (Alle tall i TNOK) Noter 2018 2017
Årsresultat før skatt  323 548  152 124 
Av- og nedskrivning i resultatregnskapet 17  692 055  642 522 
Forskjell kostnadsført og inn-/utbetaling pensjon 13  602  -1 164 
Endring arbeidskapital  139 717  -524 107 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  1 155 922  269 375 

Kjøp av varige driftsmidler 3  -842 064  -1 133 603 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -842 064  -1 133 603 

Renteposter, periodisering -52 161 76 739
Opptak av kort- og langsiktig lån 10  2 850 000  1 049 941 
Nedbetaling av kort- og langsiktig lån 15  -1 099 995  -549 946 
Netto konsernbidrag mottatt  -  644 428 
Netto kontantstrøm  til finansieringsaktiviteter  1 697 844  1 221 162 

Endring i kontanter og bankinnskudd i perioden  2 011 702  356 934 
Kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse 8  360 499  1 245 
Valutagevinst/tap på kontanter og bankinnskudd  -110  2 320 
Kontanter og bankinnskudd ved periodeslutt 8  2 372 091  360 499 

Regnskap

Kontantstrømoppstilling
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2018 (Alle tall i TNOK) Noter Aksjekapital Overkurs
Opptjent 

 egenkapital Sum
Egenkapital 1. januar 2018 9  100 000  2 300 000  165 834  2 565 834 
Årets resultat  -  - 279 305 279 305
Fra utvidet resultat  -  -  -10 540  -10 540 
Egenkapital 31. desember 2018  100 000  2 300 000 434 599  2 834 598 

2017 (Alle tall i TNOK) Noter Aksjekapital
Gjelds-

konvertering
Opptjent 

 egenkapital Sum
Egenkapital 1. januar 2017 9  100 000  2 300 000  -6 972  2 393 028 
Årets resultat  -  -  142 511  142 511 
Fra utvidet resultat  -  -2 178  -2 178 
Konsernbidrag  -  32 473  32 473 
Egenkapital 31. desember 2017  100 000  2 300 000  165 834  2 565 834 

Egenkapitalutviklingen
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Generell informasjon
Norske tog AS ble stiftet 16. juni 2016.

I Meld. St. 27 (2014-2015) ble det slått fast 
at persontogmateriell som tidligere var eid 
av NSB skulle samles i en statlig kontrollert 
materielleier for å sikre lave etablerings-
hindringer og konkurranse på like vilkår. 

Formål og virkeområdet  
for selskapet
Selskapets virksomhet er å anskaffe, eie 
og forvalte togmateriell, som fortrinnsvis 
skal brukes til utførelse av persontransport 
med tog som offentlig tjenesteforpliktelse. 
Selskapets togmateriell skal tilbys på 
konkurransenøytrale vilkår. Selskapet har 
også en rådgiverfunksjon overfor staten. 
Selskapet skal ha effektiv drift.

Norske Tog AS har hovedkontor i Oslo.

Alle aksjene i Norske tog AS eies av 
Samferdselsdepartementet.

Årsregnskapet for 2018 ble vedtatt av 
styret 14. februar 2019. 

Alle tall i rapporten er oppgitt i MNOK, 
med mindre annet fremgår av teksten.

Rammeverk for 
 regnskapsavleggelsen
Selskapsregnskapet til Norske tog AS er 
utarbeidet i samsvar med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) og 
fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité 
(IFRIC) som er godkjent av EU. 

Nedenfor beskrives de viktigste regn-
skapsprinsippene som er benyttet ved 
utarbeidelsen av selskapsregnskapet. 

Selskapsregnskapet er utarbeidet basert 
på historisk kost prinsippet med unntak 
av finansielle derivater, enkelte finansielle 
eiendeler og forpliktelser.

Selskapsregnskapet er avlagt under 
forutsetningen om fortsatt drift.

Viktige forutsetninger  
og regnskapsestimater
Anvendelse av selskapets regnskap-
sprinsipper innebærer bruk av estimater 

og forutsetninger. Estimater og forut-
setninger evalueres løpende og er basert 
på historisk erfaring kombinert med for-
ventninger om fremtidige hendelser som 
anses å være sannsynlige på vurderings-
tidspunktet.

Områder hvor bruk av estimater og 
forutsetninger er vesentlige for selskaps-
regnskapet:

Finansielle eiendeler og gjeld  
til virkelig verdi
Selskapet har langsiktig gjeld, finansielle 
derivater og enkelte finansielle eien
deler, regnskapsført til virkelig verdi. 
Ved beregning av virkelig verdi benyttes 
estimater som i hovedsak baserer seg 
på observerbare priser som kan endres 
over tid. Endringer i forutsetningene vil 
medføre endringer i balanseførte verdier 
med verdiendring over resultatet.

Varige driftsmidler
Selskapet vurderer løpende forventet 
brukstid og restverdi på anleggsmidler. 
Dette har betydning for de årlige avskriv-
ningene. Videre vurderer selskapet 
anleggsmidlenes verdi og hvorvidt det er 
indikatorer på verdifall. Ved indikatorer 
på at gjenvinnbart beløp er lavere enn 
bokført verdi, gjennomføres en ned-
skrivningsvurdering. Disse vurderingene 
involverer en stor grad av skjønn. 

Estimerte avsetninger for tap på 
 kontrakter
Selskapet gjennomfører årlig tester for å 
vurdere avsetninger for tap på  kontrakter, 
hvor det er negative driftsresultater og 
dermed indikasjoner på avsetnings-
behov. For driftsmidler som benyttes 
i kontraktene gjennomføres først 
nedskrivningstest, jfr. omtale ovenfor. 
Deretter måles nåverdien av  fremtidige 
kontantstrømmer for den enkelte 
 kontrakt. Disse vurderingene involverer 
en stor grad av skjønn. Det vises til note 
om avsetninger for nærmere beskrivelse.

Pensjonsforpliktelser
Selskapet har forpliktelser knyttet til de 
ansattes opptjente pensjonsrettigheter 
knyttet til ytelsesbaserte pensjonsord-
ninger. Beregningene innebærer at 

selskapet må fastsette økonomiske og 
demografiske forutsetninger. Endringer 
i forutsetningene kan gi betydelig utslag 
på de beregnede forpliktelser med 
konsekvens for fremtidige pensjonskost-
nader. Det vises til note om pensjoner for 
nærmere beskrivelse av hvilke forutset-
ninger som er lagt til grunn.

I noten er innarbeidet sensitivitetsanalyse 
som viser hvor påvirkelige  beregningene 
er i forhold til endringer i sentrale 
 forutsetninger. Estimatavvik som oppstår 
ved endringer av forutsetninger føres 
løpende over utvidet resultat med direkte 
effekt for egenkapitalen etter fradrag for 
utsatt skatt. 

Segmentinformasjon
Norske tog AS har kun et segment ved 
utleie av tog.

Valuta
Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Regnskapet er presentert i norske kroner, 
som både er den funksjonelle valutaen og 
presentasjonsvalutaen til selskapet.

Selskapets virksomhet drives kun i Norge.       

Inntektsføring
Selskapets inntekter kommer fra utleie av 
togmateriell. Leieavtalene klassifiseres 
som operasjonelle leieavtaler etter IAS 
17, og inntektene periodiseres lineært 
over leieperioden da utleieavtalene 
i sin helhet er basert på faste priser. 
Leieavtalene forskuddsfaktureres hver 
måned.

Varige driftsmidler 
Driftsinntekter og -kostnader,  innkjøp 
samt finansieringskostnader er i all 
hoved sak i NOK, CHF og EUR. Transak-
sjoner i fremmed valuta regnes om til 
funksjonell valuta på transaksjonstids-
punktet. Valutagevinster og -tap som 
oppstår ved omregning av poster i 
fremmed valuta resultatføres.

Varige driftsmidler balanseføres til 
 anskaffelseskost, med fradrag for 
avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer 
kostnader knyttet direkte til anskaffelsen 
av driftsmidlet, slik at det er klart til bruk. 

Regnskap

1. Generell informasjon og sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper 



87

Årsrapport 2018

Etterfølgende utgifter balanseføres 
når det er sannsynlig at fremtidige 
 økonomiske fordeler knyttet til utgiften 
vil tilflyte selskapet og utgiften kan måles 
pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlike-
holdskostnader føres over resultatet i 
den perioden utgiftene pådras.

Når det gjelder balanseføring av større 
prosjekter så regnskapsføres dette på 
disse tidspunktene:
1.  Betaling av forskudd ved kontrakts-

inngåelse klassifiseres som forskudds-
betaling delleveranse tog

2.  Ved oppnådde fremdriftsmilepæler 
faktureres Norske tog (PTO) og kost-
naden klassifiseres som forskudds-
betaling delleveranse tog

3.  Ved overlevering av togsett til 
Norske tog AS og videre til kunde 
 aktiveres delleveranse tog og estimert 
 gjenværende kost som transprtmiddel 
for avskrivning

4.  Ved mottak av sluttfaktura (FTO) 
avregnes estimert aktivering for 
avskrivning 

Lånekostnader som påløper ved 
 konstruksjon av driftsmidler aktiveres 
som del av anlegg under utførelse, og 
inngår i avskrivningsgrunnlaget. 

Driftsmidler avskrives etter den lineære 
metode, slik at anleggsmidlenes 
 anskaffelseskost avskrives til restverdi 
over forventet brukstid, som er innenfor 
følgende intervall:
    
Kjøretøy 10 – 30 år

Avskrivningsmetode, driftsmidlenes 
brukstid, samt restverdi, vurderes på hver 
balansedag og endres hvis nødvendig. 

Gevinst og tap ved avgang av drifts-
midler resultatføres og utgjør forskjellen 
mellom salgspris og balanseført verdi. 

Nedskrivning
Driftsmidler som avskrives testes for 
 verdifall kun når det foreligger indika-
torer på at fremtidig inntjening ikke kan 
 forsvare balanseført verdi.  

Nedskrivning foretas hvis balanse-
ført verdi er høyere enn gjenvinnbart 
beløp. Gjenvinnbart beløp er det 
høyeste av salgsverdi med fradrag for 
 salgskostnader og bruksverdi.

Ved vurdering av verdifall, grupperes 

anleggsmidlene på det laveste nivået 
der det er mulig å skille ut uavhengige 
kontantstrømmer (kontantgenererende 
enheter). Ved hver rapporteringsdato 
vurderes mulighetene for reversering av 
tidligere nedskrivninger.

Derivater og sikring
Selskapet inngår derivater for sikring 
av renter og valuta på langsiktig gjeld 
for å skape forutsigbarhet og for både å 
oppnå lavest mulig pris og forutsigbarhet 
i prisene. 

Selskapet praktiserer ikke sikringsbok-
føring. Derivater balanseføres til virkelig 
verdi på tidspunkt for inngåelse av 
derivatkontrakt og justeres løpende til 
virkelig verdi over resultatet. Endringer 
i virkelig verdi på inngåtte derivatkon-
trakter knyttet til gjeld resultatføres som 
finansposter.

Finansielle eiendeler holdt for 
handelsformål
En finansiell eiendel klassifiseres som 
holdt for handelsformål dersom den 
primært er anskaffet med sikte på å 
gi fortjeneste knyttet til kortsiktige 
 endringer i verdi. 

Fordringer
Fordringer inkluderer kundefordringer og 
måles ved første gangs balanseføring til 
opprinnelig verdi som er vurdert å være 
virkelig verdi. 

Ved senere måling vurderes kunde-
fordringer til amortisert kost fastsatt ved 
bruk av effektivrentemetoden, fratrukket 
avsetning for påregnelige tap. Avsetning 
for tap regnskapsføres når det foreligger 
objektive indikatorer for at selskapet ikke 
vil motta oppgjør i samsvar med opprin-
nelige betingelser. 

Kontanter og bankinnskudd
Kontanter og bankinnskudd inkluderer 
bundne skattetrekksmidler og spesi-
fiseres i note 8. 

Dersom kassekreditt benyttes, er det 
inkludert i lån under kortsiktig gjeld.

Lån
Lån måles ved første gangs innregning til 
virkelig verdi justert for direkte henfør-
bare transaksjonskostnader.

I etterfølgende perioder måles lånene 
som hovedregel til amortisert kost ved 

bruk av effektiv rentes metode slik at 
effektiv rente blir lik over lånets løpetid. 

Selskapet har flere obligasjonslån hvor 
det er inngått tilhørende rente- og valu-
taswapper. Der måling og rapportering 
til bruk av opsjon for måling til virkelig 
verdi gir mer relevant informasjon ved at 
inkonsistent måling av lån og tilhørende 
renteswap elimineres, eller i vesentlig 
grad reduseres, legges dette prinsippet 
til grunn for rapportering. Valg av prin-
sipp gjøres ved opptak av hvert enkelt 
lån og er bindende i lånets løpetid.

I forbindelse med virksomhetsover-
dragelsen fra NSB AS, overtok Norske 
tog AS lån den 9. desember 2016. 
Selskapet overtok følgende forpliktelser 
med følgende verdier:

Obligasjonslån nominell verdi: 
5 886 250TNOK

Obligasjonslån virkelig verdi: 
7 561 273TNOK

Skatt
Periodens skattekostnad består av 
betalbar skatt for perioden og endring i 
utsatt skatt.

Det er beregnet utsatt skatt på alle 
midlertidige forskjeller mellom skatte-
messige og regnskapsmessige verdier 
samt skattevirkninger av underskudd til 
fremføring. Utsatt skatt fastsettes ved 
bruk av skattesatser og skatteregler 
som er vedtatt på balansedagen. Utsatt 
skattefordel balanseføres i den grad det 
er sannsynlig at fordelen kan benyttes.

Utsatt skattefordel og utsatt skatt 
motregnes dersom det foreligger 
 juridisk rett til å motregne, og det gjelder 
inntektsskatt som ilegges av samme 
skattemyndighet for (i) samme skatte-
pliktige foretak eller (ii) for forskjellig 
skattepliktige foretak hvor hensikten er 
å gjøre opp skatteposisjonene på netto-
grunnlag.

Pensjonsforpliktelser 
Selskapet har en pensjonsordning som 
er i form av en ytelsesplan.  

Ytelsesplanene forplikter selskapet 
til å yte periodiske pensjonsytelser til 
den ansatte når vedkommende blir 
pensjonist. Pensjonsutbetalingen vil 
i hovedsak være avhengig av antall 
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opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd 
pensjonsalder og størrelsen på ytelsene 
fra folketrygden.

Den balanseførte forpliktelsen er nå-
verdien på balansedagen av de de-
finerte ytelser minus virkelig verdi av 
pensjonsmidlene på balansedagen. 
Pensjons forpliktelsen beregnes årlig 
av en uavhengig aktuar ved bruk av en 
lineær opptjeningsmetode. Kostnad ved 
pensjonsopptjening og netto rente på 
den ytelsesbaserte pensjonsfor pliktelsen 
innregnes i resultatet. Endringer i pens-
jonsplanens ytelser  (planendringer) 
innregnes løpende i resultatregnskapet. 
Estimatavvik som skyldes ny informasjon 
og endringer i de aktuarmessige forut-
setningene innregnes løpende, i utvidet 
resultat.  

Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld inkluderer lever-
andørgjeld og måles ved første gangs 
balanseføring til pålydende verdi som 
er vurdert å være virkelig verdi. Ved 
senere måling vurderes leverandørgjeld 
til  amortisert kost fastsatt ved bruk av 
effektiv rente metoden.

Vurdering av virkelig verdi
Selskapet måler flere finansielle eien
deler og forpliktelser  til virkelig verdi. For 
klassifisering av virkelig verdi benytter 
selskapet et system som reflekterer 
signifikansen av den input som brukes i 
utarbeidelse av målingene med følgende 
inndeling:

Nivå 1
Virkelig verdi måles ved bruk av kvoterte 
priser fra aktive markeder for identiske 
eiendeler eller forpliktelser. 

Nivå 2
Virkelig verdi bestemmes ved å bruke 
input basert på andre observerbare 
 faktorer, enten direkte (pris) eller 
indirekte (utledet fra priser) enn notert 
pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller 
forpliktelsen.

Nivå 3
Virkelig verdi måles med bruk av input 
som ikke baseres på observerbare 
markedsdata.

Finansielle eiendeler og forpliktelser 
klassifisert i nivå 1, 2 eller 3. 

Endringer i regnskapsprinsipper, 
nye standarder og fortolkninger
Nye og endrede standarder og 
 fortolkninger som er tatt i bruk
Fra 1. januar 2018 er det flere standarder 
som har trådt i kraft for selskapet, men 
ingen av disse vil påvirke regnskapet i 
2018 i vesentlig grad. De mest relevante 
nye standardene som tas i bruk for 
 selskapet fra 1. januar 2018 er:

• IFRS 9 Finansielle instrumenter
• IFRS 15 Driftsinntekter

IFRS 9 Finansielle instrumenter 
Norske tog AS har implementert IFRS 
9 med tilbakevirkende kraft, men har 
benyttet seg av unntak i IFRS 9 om å ikke 
omarbeide sammenligningsinformasjon 
som gjelder klassifisering, måling og 
nedskrivning av finansielle instrumenter. 

Klassifisering og måling av finansielle 
eiendeler
Norske tog AS innehar kundefordringer 
og andre fordringer i en virksom-
hetsmodell med formål om å holde 
 eiendelene for å motta kontraktsregulerte 
kontantstrømmer, og kontantstrømmene 
er utelukkende betaling av hovedstol og 
renter. Eiendelene klassifiseres følgelig 
til amortisert kost i IFRS 9. Dette har ikke 
medført endringer sammenlignet med 
IAS 39.

Klassifisering og måling av finansielle 
forpliktelser
Leverandørgjeld og annen gjeld 
 klassifiseres og måles til amortisert kost. 
Deler av Norske togs lån er øremerket 
som målt til virkelig verdi over resultatet 
fordi det eliminerer eller i vesentlig grad 
reduserer et regnskapsmessig misfor-
hold. Dette har ikke medført endringer 
sammenlignet med IAS 39. 

Nedskrivning av finansielle eiendeler
Den nye tapsmodellen i IFRS 9 gjelder 
Norske togs finansielle eiendeler som 
måles til amortisert kost og krever at 
man går fra en inntruffet tapsmodell i IAS 
39 til en forventet tapsmodell i IFRS 9. 
Dette medfører at tap på fordringer blir 
innregnet på et tidligere tidspunkt i IFRS 
9. Norske tog AS har kun én hovedkunde 
(Norske Statsbaner AS) og det har ikke 
blitt identifisert behov for å øke taps
avsetningen på fordringene per 1. januar 
2018.

Finansielle derivater
Norske tog AS har finansielle derivater 
(eiendeler og/eller forpliktelser) som 
måles til virkelig verdi over  resultatet. 
Dette har ikke medført endringer 
 sammenlignet med IAS 39.

Sikringsbokføring
Norske tog AS benytter ikke sikringsbok-
føring og endringene i IFRS 9 har dermed 
ikke medført endringer for selskapet.

Ettersom førstegangsanvendelse av IFRS 
9 ikke har medført vesentlige endringer 
for Norske tog AS, gis det ikke avstem-
minger iht. IFRS 7.42I - .42S i dette 
årsregnskapet.

IFRS 15 Inntekter
Norske togs hovedaktivitet er anskaf-
felse, forvaltning og utleie av kjøretøy. 
Inntekter fra utleie er ikke omfattet av 
virkeområdet til IFRS 15, mens omfattes 
av IAS 17 Leieavtaler i 2018 og av IFRS 
16 Leieavtaler fra 1. januar 2019. IFRS 
15 har derfor ikke medført endringer for 
selskapet hovedaktivitet.

Norske tog AS har i tillegg andre drifts-
inntekter, som i all hovedsak består av 
tjenesteleveranser. Norske tog AS inn-
regner disse driftsinntektene over tid når 
kunden mottar ytelsene. Implementering 
av IFRS 15 har ikke medført endringer 
sammenlignet med IAS 18. 

IFRS 15 har dermed ikke medført 
 vesentlige implementeringseffekter eller 
endringer for Norske tog AS per 1. januar 
2018 og det gis ikke en avstemming iht. 
IFRS 15.C8 i dette årsregnskapet.  

Nye standarder og fortolkninger som ikke 
har trådt i kraft og som ikke er anvendt
Selskapet har ikke valgt tidlig anven-
delse av noen standarder eller fortolk-
ninger som trer i kraft etter balansedato. 
Nedenfor følger en oversikt over de mest 
sentrale regler som er vedtatt av IASB.

IFRS 16 Leasing
IFRS 16 har virkningstidspunkt fra 1. 
januar 2019. 

Utleie
Norske tog AS sine inntekter i form av 
utleie vil være omfattet av IFRS 16. For 
Norske tog AS sine utleiekontrakter 

Regnskap
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medfører IFRS 16 kun mindre endringer 
i opplysningskrav. Norske tog AS eier 
togene som leies ut og vil i henhold til 
IFRS 16.C14 ikke foreta noen justeringer i 
regnskapsføringen ved overgangen. 

Innleie
Per balansedagen har Norske tog 
AS ingen vesentlige leieavtaler med 
varighet over ett år, og regnskapet 
 forventes  derfor ikke vesentlig  påvirket 
av  standarden. De leieavtalene som 
 historisk har blitt klassifisert som 

opera sjonelle vil innregnes med tilbake-
virkende anvendelse uten omarbeiding 
av sammenligningstall, det vil si at 
effekten ved implementering føres mot 
egenkapitalen 1. januar 2019.

Annet 
IASB har også vedtatt noen mindre 
endringer og presiseringer i flere ulike 
standarder. Det er vurdert at ingen av 
disse endringene vil ha betydelig effekter 
for selskapet.
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2. Inntektsinformasjon

Salgsanalyse per kategori 2018 2017
Utleie inntekter  1 215 011  995 219 
Andre driftsinntekter  2 050  1 462 
Sum  1 217 061  996 681 

Oversikt over fremtidige leieavtaler
Leieavtaler neste 12 måneder 1 248 000
Leieavtaler de neste 2-5 år 3 456 000
Leieavtaler lenger enn 5 år -
Sum 4 704 000

Norske tog AS har kun ett driftssegment – utleie av tog.

Informasjon om viktige kunder
Selskapet har en kunde for utleie av persontogmateriell, Norges Statsbaner AS (NSB AS), som står for 100 % av utleieinntektene 
(se note 22)

Dagens leieavtale med NSB AS gjelder ut 2022. På grunn av til dels store endringer i jernbanesektoren vedrørende eventuelt nye 
operatører så vil det fortløpende bli inngått nye kontrakter for leie av tog med disse operatørene.

3. Varige driftsmidler
Maskin og 

utstyr
Transport- 

midler
Del leveranse 

tog
Anlegg  under 

 utførelse Sum
Balanse 1. januar 2018
Akkumulert anskaffelseskost  44 723  9 681 962  501 288  275 136  10 503 109 
Akkumulerte av- og nedskrivninger  -19 279  -750 046  -  -  -769 325 
Sum  25 444  8 931 916  501 288  275 136  9 733 784 

Regnskapsåret 2018
Inngående balanse  25 444  8 931 916  501 288  275 136  9 733 784 
Tilgang  -  -  265 317  576 747  842 064 
Overført mellom anleggsgrupper  1 970  1 121 178  -286 552  -836 596  - 
Årets avskrivninger  -14 499  -674 949  -  -  -689 448 
Årets nedskrivinger  -2 607  -  -  -  -2 607 
Sum  10 308  9 378 145  480 053  15 287  9 883 793 

Balanse 31. desember 2018
Akkumulert anskaffelseskost  46 693  10 803 140  480 053  15 287  11 345 173 
Akkumulerte av- og nedskrivninger  -36 385  -1 424 995  -  -  -1 461 380 
Sum  10 308  9 378 145  480 053  15 287  9 883 793 
Avskrivingstid benyttet  5 - 30 år  5 - 30 år 
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Delleveranse av tog består utelukkende av typen Flirt-tog fra leverandøren Stadler. Anlegg under utførelse består også av Flirt-tog 
samt andre mindre prosjekter på selskapets tog.

Balanseførte renter for 2018 er 17 061 TNOK (2017: 8 623 TNOK).  Rentesatsen for 2018 er 2,53 %.

Maskin og 
utstyr

Transport- 
midler

Del leveranse 
tog

Anlegg  under 
 utførelse Sum

Balanse 1. januar 2017

Akkumulert anskaffelseskost  31 683  8 735 477  532 886  69 459  9 369 505 

Akkumulerte av- og nedskrivninger  -3 165  -123 638  -  -  -126 803 

Sum  28 518  8 611 839  532 886  69 459  9 242 702 

Regnskapsåret 2017

Inngående balanse  28 518  8 611 839  532 886  69 459  9 242 702 

Tilgang  13 040  914 887  -  205 677  1 133 604 

Overført mellom anleggsgrupper   31 598  -31 598  -  - 

Årets avskrivninger  -16 114  -626 408  -  -  -642 522 

Sum  25 444  8 931 916  501 288 275 136  9 733 784 

Balanse 31. desember 2017

Akkumulert anskaffelseskost  44 723  9 681 962  501 288  275 136  10 503 109 

Akkumulerte av- og nedskrivninger  -19 279  -750 046  -  -  -769 325 

Sum  25 444  8 931 916  501 288  275 136  9 733 784 

Avskrivingstid benyttet    5 - 30 år  5 - 30 år 

2018 2017
Kundefordringer  -  - 
Avsetning for tap  -  - 
Kundefordringer netto  -  - 
Forskuddsbetalinger  662  366 
Andre fordringer  37  20 881 
Sum kundefordringer og andre fordringer  698  21 247 

4. Kundefordringer og andre fordringer
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5. Finansiell risikostyring
Kapitalforvaltning
Selskapets mål for kapitalforvaltningen 
er å trygge fortsatt drift ved å sikre 
avkastning for eierne, og opprettholde 
en optimal kapitalstruktur, for derved å 
redusere kapitalkostnadene.

Selskapet plasserer deler av overskudds-
likviditeten i rentebærende produkter som 
f.eks. innskudd, sertifikater og obligasjoner 
med kort gjenværende løpetid.

Selskapet har ikke hatt kortsiktige plas-
seringer i 2017 eller i 2018.

Finansielle risikofaktorer
Selskapets aktiviteter medfører ulike 
typer finansiell risiko: markedsrisiko 
(valuta-, rente- og prisrisiko), kredittrisiko 
og likviditetsrisiko.

Selskapets krav til risikostyring fokuserer 
på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og 
en skal gjennom forvaltningen tilstrebe 
å minimalisere de potensielle  negative 
 effektene på selskapets finansielle 
 resultater. Selskapet benytter  finansielle 
derivater for å sikre seg mot visse risikoer.

Finansavdelingen identifiserer, måler, 
sikrer og rapporterer finansiell risiko i 
samarbeid med de ulike driftsenhetene.

Markedsrisiko 
Valuta risiko
Valutarisiko er risiko for at svingninger i 
valutakursen fører til endringer i selskapets 
resultat, balanse eller kontantstrømmer. 

Selskapet opererer i Norge og foretar 
innkjøp fra utenlandske leverandører 
også utenfor Norden, og er dermed 
eksponert for valutarisiko. Målsetningen 
er å skape forutsigbarhet med hensyn til 
fremtidige utbetalinger målt i NOK.

All gjeld i utenlandsk valuta er sikret 
med valutaswapper og endring i verdi 
motsvares av verdiendring på derivatene. 
Selskapet er derved ikke eksponert for 
valutarisiko på gjeld.

Renterisiko
Renterisiko er risiko for et  finansielt 
 instruments virkelige verdi eller 
 fremtidige kontantstrømmer vil svinge på 
grunn av endringer i markedsrenten.

Selskapet er eksponert for rente-
endringer og benytter renteswaper for 
å redusere renterisiko og oppnå ønsket 
rentestruktur på gjeldsporteføljen. 
Hensikten er å redusere risiko knyttet 
til mulige fremtidige renteøkninger og 
skape større forutsigbarhet knyttet til 
fremtidige rentebetalinger. Det er etablert 
retningslinjer som regulerer andelen 
av lån som skal rentereguleres i en 
tolvmåneders periode, og for rente-
bindingen på porteføljen.

Inngåtte swaper gir risiko for endring i 
balanseført virkelig verdi ved måling opp 
mot langsiktig rentenivå.

Sensitivitetsvurderinger  
per 31.12.2018
Renterisiko beregnes med utgangspunkt 
i balanseførte langsiktige lån med 
tilhørende renteswaper. Renteendring 
på 50 basispunkter vil isolert sett gi en 
estimert verdiendring på 141 MNOK.

Ettersom selskapet ikke har noen 
betydelige rentebærende eiendeler, er 
selskapets resultat og kontantstrøm 
fra driften i hovedsak uavhengig av 
 endringer i markedsrenten.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er manglende evne til 
rettidig innfrielse av løpende økonomiske 
forpliktelser.

Selskapets ledelse overvåker virksom-
hetens likviditetsreserve som består 
av lånefasilitet og kontantekvivalenter 
ved rullerende prognoser av forventet 
kontantstrøm.

Norske tog AS reduserer likviditets-
risiko knyttet til finansielle forpliktelser 
ved spredt forfallsstruktur, tilgang 
til flere  finansieringskilder i Norge 
og  inter  na sjonalt, samt tilstrekkelig 
likviditet til å dekke planlagt drifts-, 
investerings, og refinansieringsbehov 
uten opptak av ny gjeld innenfor en 
tidsperiode på 12 måneder. Likviditeten 
består av bank innskudd, sertifikater og 
 kommiterte  trekkrettigheter og Norske 
togs  revolverende trekkrettighet på 2 000 
MNOK som forfaller i oktober 2022.

Norske tog AS har høy kredittverdighet. 
Standard & Poor’s har gitt selskapet 
kredittratinger for langsiktig låneopptak 
på henholdsvis A+ (stable). Den høye 
kredittratingen gir Norske tog god tilgang 
på fremmedkapital.

Tabellen under viser fremtidige forfall for 
selskapets kontraktuelle forpliktelser per 
31.12.2018.

Likviditetsrisiko < 1 år 1 - 2 år 2 - 5 år > 5 år
Kortsiktige forpliktelser 12 152  -  -  - 
Lån 1 300 000 1 517 500 1 718 750 3 600 000
Nye tog 1 152 000 710 000 1 855 000  - 
Varige driftsmidler 41 600  -  -  - 
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Kredittrisiko
Kredittrisiko er det tap som selskapet 
vil kunne bli påført dersom en motpart 
ikke gjør opp sine finansielle forpliktelser. 
Selskapets eksponering for kredittrisiko 
påvirkes hovedsakelig av individuelle 
forhold knyttet til hver enkelt kunde.

Selskapet har en stor kunde, NSB AS, og 
er derfor i liten grad utsatt for kredittrisiko. 
Kredittrisikoen er ansett til å være lav fordi 
selskapets eneste kunde også er eid 100 
% av Samferdselsdepartementet.

Norske tog AS har risiko på  motpartene 
i rente- og valutaderivatene og har 
fokus på motpartsrisikoen i finansielle 
transaksjoner.

Kredittrisikoen reduseres gjennom 
spredning på flere motparter. Det 
praktiseres strenge krav til motpartens 
kreditt verdighet og kravet er at motparten 
i finansielle transaksjoner skal minimum 
ha A- rating fra S&P, eller tilsvarende fra 
et annet internasjonalt  r atingbyrå ved 
avtaleinngåelse. Motpartsrisikoen blir 

Norske tog vurderer maksimal  kredittrisiko til 
å være følgende: 2018 2017
Bankinnskudd  2 372 091  360 499 
Finansielle derivater 1 203 006  1 091 712 
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  698  21 247 
Sum 3 575 795  1 473 458 

overvåket løpende. Norske tog AS har 
avtaler som regulerer juridiske mot-
regnings rettigheter i en konkurssituasjon 
(ISDA avtaler) med 4 banker.

Overskuddslikviditet plasseres i norske 
obligasjoner og sertifikater med kort 
løpetid.

6. Derivater
2018 2017

Eiendeler Forpliktelser Eiendeler Forpliktelser
Rente- og valutaswapper  1 202 828 -  1 091 712 -
Rente swapper  179   18 732 27 943
Sum 1 203 006 18 732  1 091 712  27 943 

Selskapet benytter ikke sikringsbokføring. Verdiendringer med måling av derivater til virkelig verdi resultatføres løpende. Derivater 
er klassifisert som kortsiktige eiendeler og forpliktelser. 

Endringer av virkelig verdi på derivater: 2018 2017
Periodens endring av virkelig verdi  120 505 -122 258
Akkumulert endring av virkelig verdi  -1 835 -122 340

Rente- og valutaswapper
Den nominelle hovedstolen på utestående renteswapper per 31. desember 2018 var 3 986  MNOK (2017: 3 986 MNOK).  Per 31. 
desember 2018 varierte den faste renten fra 1,46 % til 2,34 % (2017: 1,14 % til 2,14 %) og de flytende rentesatsene var i hovedsak 
6M NIBOR + margin.

For verdi på lån ved overtakelse fra NSB AS i 2016 - se prinsippnoten.
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7. Finansielle instrumenter etter kategori

Eiendeler 31. desember 
Eiendeler til 

 amortisert kost
Eiendeler til virkelig 
 verdi over resultatet  Sum 

Periode 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Derivater  1 203 006  1 091 712  1 203 006  1 091 712 
Kundefordr. og andre fordringer  
(ekskl. forskuddsbetaling)  698  21 247  -  -  698  21 247 
Kontanter og bankinnskudd  2 372 091  360 499  -  -  2 372 091  360 499 
Sum  2 372 790  381 746  1 203 006  1 091 712  3 575 795  1 473 458 

Forpliktelser 31. desember 
Forpliktelse til  virkelig 
verdi over resultatet 

Andre forpliktelser til 
amortisert kost Sum 

Periode 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Lån (ekskl. finansielle leieavtaler)  5 292 631  4 377 378 4 482 518  3 579 531 9 775 149  7 956 909 
Derivater  18 732  27 943  -  -  18 732  27 943 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 
eksklusive lovpålagte forpliktelser  -  137 411  18 258  137 411  18 258 
Sum  5 311 363  4 405 321 4 619 929  3 597 789 9 931 292  8 003 110 

Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet per 31. desember 2018:

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum
Derivater benyttet til sikring  -  1 203 006  -  1 203 006 
Sum eiendeler  -  1 203 006  -  1 203 006 
Lån og påløpte renter  -  5 292 631  -  5 292 631 
Derivater benyttet til sikring  -  18 732  -  18 732 
Sum forpliktelser  -  5 311 363  -  5 311 363 

Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet per 31. desember 2017:

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum
Derivater benyttet til sikring  -  1 091 712  -  1 091 712 
Sum eiendeler  -  1 091 712  -  1 091 712 
Lån og påløpte renter  -  4 377 378  -  4 377 378 
Derivater benyttet til sikring -  27 943 -  27 943 
Sum forpliktelser  -  4 405 321  -  4 405 321 

For verdi på lån ved overtakelse fra NSB AS i 2016 - se prinsippnoten.
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 Antall aksjer  Ordinære aksjer  Overkurs(TNOK)  Sum (TNOK) 
Aksjer 1. januar 2018  100  100  2 300 000  2 400 000 
Aksjer 31. desember 2018  100  100  2 300 000  2 400 000 

 
Selskapet har kun én aksjeklasse, hver aksje er pålydende NOK 1.000.000,.

9. Aksjekapital og overkurs

10. Lånegjeld
Langsiktige lån 2018 2017
Obligasjonslån målt til virkelig verdi  4 136 642  4 093 840 
Obligasjonslån målt til amortisert kost  4 193 376  3 243 376 
Sum  8 330 018  7 337 216 

Kortsiktige lån
Kortsiktig del av langsiktig gjeld  1 463 863  146 111 
Andre lån  -  501 524 
Sum  1 463 863  647 635 
Sum lån  9 793 881  7 984 851 

Endring av kort- og langsiktige lån i løpet av året 2018 Kortsiktig gjeld Langsiktig  gjeld 
Inngående balanse  647 635  7 337 216 
Opptak av nye lån  600 000  2 250 000 
Nedbetaling av lån  -1 099 995  - 
Overføring fra langsiktig til kortsiktig lån  1 300 000  -1 300 000 
Endring påløpte renter  16 533  -1 239 
Endring virkelig verdi  -310  44 041 
Sum lån  1 463 863  8 330 018 

8. Kontanter og bankinnskudd
2018 2017

Kontanter og bankinnskudd  2 372 091  360 499 

Herav bundne skattetrekkmidler 1 590 TNOK (2017: 1 282 TNOK)
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Endring av kort- og langsiktige lån i løpet av året 2017 Kortsiktig gjeld Langsiktig  gjeld 
Inngående balanse  146 222  7 463 668 
Opptak av nye lån  1 049 941  - 
Nedbetaling av lån  -549 946  - 
Overføring fra langsiktig til kortsiktig lån  -  - 
Endring påløpte renter  888  - 
Endring virkelig verdi  310  -126 452 
Sum lån  647 415  7 337 216 

Nominell verdi langsiktig rentebærende gjeld 2018 2017
1. januar  5 879 626  5 879 626 
Endring under året  2 250 000  - 
31. desember  8 129 626  5 879 626 

Virkelig verdi av obligasjonslån som regnskapsmessig er målt til amortisert kost utgjør per 31.12.2018 TNOK 4 482 518 TNOK (2017: 
3 608 672 TNOK).

Alle eksisterende obligasjonslåns-utstedelser er tatt opp under låneprogrammet Euro Medium Term Note (EMTN-programmet). 
EMTNprogrammet inneholder ingen finansielle covenants, men en valgfri eierskapsklausul som omhandler at staten skal eie 100 % 
av Norske tog AS.  

Norske tog AS har en syndikert trekkfasilitet på 2 000 MNOK som har et covenantskrav om minimum egenkapitalandel på 18 % 
frem til 31.12.2018, og deretter 20 % egenkapitalandel. For verdi på lån ved overtakelse fra NSB AS i 2016 - se prinsippnoten.

Virkelig verdi av kredittmarginen på obligasjonslån er basert på markedsobservasjoner fra banker og prisingen/kursen på 
 obligasjonene i annenhånds markedet.

Selskapet er eksponert for renteendringer på lånene basert på følgende reprisingsstruktur:

Lån og swapper 2018 2017
6 måneder eller mindre 3 621 445  3 018 867 
Over 6 måneder  - 

Forfall for langsiktige lån er som følger: 2018 2017
Mellom 1 og 2 år  1 517 500  1 300 000 
Mellom 2 og 5 år 1 718 750  2 936 250 
Over 5 år  3 600 000  1 650 000 

Effektiv rente på balansedagen var som følger i % 2018 2017
Obligasjonslån NOK  2,13  2,53 

Beregnet effektiv rente inkluderer effekt av rentederivater. Selskapet har sikret all eksponering i CHF.
Balanseført verdi er tilnærmet lik virkelig verdi på langsiktige lån.

Endringer av virkelig verdi på lån 2018 2017
Periodens endring av virkelig verdi 99 025  -104 559 
Akkumulert endring av virkelig verdi 39 411  -59 614 
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Balanseført verdi av konsernets lån i ulike valutaer er som følger: 2018 2017
NOK 6 342 532  4 606 603 
CHF  3 451 349  3 378 248 
Sum 9 793 881  7 984 851 

Selskapet har følgende uutnyttede lånefasiliteter 2018 2017
Flytende rente
- Utløper innen ett år  - 
- Utløper etter mer enn ett år  2 000 000  2 000 000 
Sum  2 000 000  2 000 000 

Norske tog AS sine langsiktige lånefasilitet er en revolverende trekkrettighet som løper fram til oktober 2022.

11. Skatter
Utsatt skatt nettoføres når selskapet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen og dersom den 
utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Følgende beløp har blitt nettoført:

 Årets skattekostnad fremkommer slik: 2018 2017
 Betalbar skatt  -  - 
 Endring i utsatt skatt  -41 361  -9 613 
 Skattekostnad  -41 361  -9 613 

 Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: 2018 2017
 Årsresultat før skatt  323 548  152 124 

 Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (23 %, 24 %)  74 416  36 510 
 Skatteeffekten av følgende poster: 
 Andre ikke fradragsberettigede kostnader  38  76 
 Virkning av endringer i skatteregler og -satser -30 211  -26 973 
 Skattekostnad 44 243  9 613 
 Effektiv skattesats 14 % 6 %
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Spesifikasjon av grunnlag for midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: 

2018 01.01.
Res ført i 

per. 
 Ført mot 
utvid. Res 31.12.

Fordel (+) / Forpliktelse (-) 
Driftsmidler  -3 443 953 -686 914  - -4 130 867
Verdiendring finansielle  omløpsmidler  1 896  -22 267  -  -20 371 
Pensjonsforpliktelse  10 832  3 635  13 423  27 890 
Underskudd til fremføring  740 892 381 831  - 1 122 723
Sum brutto midlertidige forskjeller  -2 690 333  -323 715  13 423  -3 000 625 
Ikke balanseførte midlertidige  forskjeller  -  -  -  - 
Netto midlertidige forskjeller  -2 690 333  -323 715  13 423  -3 000 625 
Netto utsatt fordel/forpliktelse 23%  -618 777  -74 454  3 087  -690 144 
Effekt endring skattesats - 30 211  -204  30 007 
Netto utsatt balanseført fordel/forpliktelse 22% -618 777 -44 243  2 883  -660 137 

Spesifikasjon av grunnlag for midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: 

2017 01.01.
Res ført i 

per. 
 Ført mot 
utvid. Res 

Konsern-
bidrag 31.12.

Fordel (+) / Forpliktelse (-) 
Driftsmidler -2 549 559  -894 394  -  - -3 443 953
Fordringer  -22  22  -  -  - 
Verdiendring finansielle  omløpsmidler  198  1 698  -  -  1 896 
Pensjonsforpliktelse  8 222  -164  2 774  -  10 832 
Avsetning for forpliktelser  500  -500  -  -  - 
Underskudd til fremføring  2 549 825  740 892  - -2 549 825  740 892 
Sum brutto midlertidige forskjeller  9 164  -152 446  2 774 -2 549 825  -2 690 333 
Ikke balanseførte midlertidige  forskjeller  -  -  -  -  - 
Netto midlertidige forskjeller  9 164  -152 446  2 774 - 2 549 825  -2 690 333 
Netto utsatt fordel/forpliktelse 24%  2 199  -36 587  666 -611 958  -645 680 
Effekt endring skattesats - 1 475  -70 25 498  26 903 
Netto utsatt balanseført fordel/forpliktelse 23% 2 199 -35 112  596 -586 460  -618 777 
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12. Personalkostnader
2018 2017

Lønn, inkludert arbeidsgiveravgift 32 250  29 617 
Pensjonskostnader - ytelsesbaserte pensjonsordninger (note 13) 7 394  3 606 
Andre personalkostnader 3 384  1 509 
Sum 43 028  34 732 

Lønn og andre ytelser til administrerende direktør er omtalt i noten for nærstående parter (note 22).

2018 2017
Gjennomsnittlig antall årsverk  30  30 
Gjennomsnittlig antall ansatte  30  30 

Beregningen er basert på en vekting av faktiske antall årsverk gjennom året.

13. Pensjoner og lignende forpliktelser

Utsatt skattefordel 2018 2017
Utsatt skattefordel som reverserer om mer enn 12 måneder 252 695  172 841 
Utsatt skattefordel som reverserer innen 12 måneder 440  491 
Sum 253 135  173 332 

Utsatt skatt 2018 2017
Utsatt skatt som reverserer om mer enn 12 måneder -913 272  -792 109 
Utsatt skatt som reverserer innen 12 måneder  - -
Sum -913 272 -792 109
Utsatt skatt i balansen -660 137  -618 777 

Generelt
Selskapet har pensjonsordninger knyttet til alder-, uføre- og etterlattepensjon for ektefelle og barn. Nedenfor følger nærmere 
beskrivelse av type ordninger og hvordan disse er organisert.

Ytelsesordninger
Selskapet har ved utgangen av 2018 en kollektiv pensjonsordning  som er organisert i Statens pensjonskasse (SPK) eller 
forsikringsselskap. Ordningen i selskapet tilfredsstiller kravene iht. Lov om offentlig tjenestepensjon. Ordningen dekker ytelser av 
pensjonsgrunnlag opp til 12G, og gir en alders- og uførepensjon på opp til 66 prosent av pensjonsgrunnlag ved full opptjening.  
Forpliktelser gjennom disse ordningene dekker 32 aktive og 1 pensjonist. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser som i 
hovedsak er avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. 

Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser, og vil også være avhengig størrelsen på ytelsene fra folketrygden. 
 Selskapet har gjennom tariffavtale pensjonsforpliktelser i tilknytning til offentlig avtalefestet førtidspensjon (AFP). Forpliktelser 
 gjennom denne ordningen dekker 32 aktive medlemmer og en pensjonist.   

Ytelsesbaserte tilleggsordninger for alders- og etterlattepensjon for toppledere er ikke fonderte og dekkes over drift.
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Spesifikasjon av netto innregnet ytelsesbasert pensjonsforpliktelse 2018 2017
Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger  81 726  68 232 
Virkelig verdi på pensjonsmidler  -52 733  -49 961 
Netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger  28 993  18 271 
Pensjonsforpliktelse AFP  3 303  - 
Netto pensjonsforpliktelse i balansen  32 296  18 271 

Endring i balanseført netto forpliktelse
Balanseført nettopensjonsforpliktelse 1. januar  18 271  16 739 
Årets aktuarielle avvik  11 763  2 428 
Årets pensjonsopptjening/økning forpliktelse  4 783  3 225 
Netto finansposter pensjon  311  334 
Årets innbetaling til ordningene  -6 135  -4 455 
Pensjonsforpliktelse AFP  3 303  - 
Balanseført nettopensjonsforpliktelse 31. desember  32 296  18 271 

Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet
Nåverdi av årets pensjonsopptjening  4 091  3 606 
Kostnad pensjonsforpliktelser AFP  3 303  - 
Sum årets pensjonsopptjening, resultatført som personalkostnad – se note 12  7 394  3 606 
Årets finansposter pensjoner  311  334 
Sum pensjonskostnad ytelsesplaner  7 705  3 940 

Lukking av ytelsesordning
I løpet av året ble det besluttet å lukke dagens pensjonsordning i Norske tog AS ved utgangen av 2018. Alle ansatte vil da få en 
oppsatt rettighet i SPK, samt at man fra 1.1.2019 får en ny innskuddsordning. Pensjonskostnaden for 2018 og forpliktelsen pr 
31.12.18 er for selskapet beregnet i samsvar med prinsippene i IAS 19 og den balanseførte pensjonsforpliktelse, som for selskapet 
utgjør 32 296 TNOK, er vurdert å gi et forsvarlig, og i dag beste, uttrykk for selskapets forpliktelse hensyntatt estimert effekt av 
avvikling av ordningene. Avtalt kompensasjonsbeløp for medarbeidere som kommer dårligere ut ved avvikling av dagens pensjons-
ordning vil bli betalt og kostnadsført løpende.

Norske tog AS har opprettet en driftspensjon for de ansatte som ikke vil klare å opparbeide seg rett til AFP i den nye innskudds-
ordningen; 3 303 TNOK har blitt inkludert i pensjonsforpliktelsen pr 31.12.18. Denne forpliktelsen vil kun bli utbetalt hvis de ansatte 
vil pensjonere seg før de fyller 67 år.

I tabellene nedenfor er arbeidsgiveravgift med nominelle satser inkludert i årets kostnad og netto pensjonsforpliktelse.
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Sensitivitetsanalyse ved endring i sentrale forutsetninger
Tabellen nedenfor viser estimat for potensielle effekter ved en endring i forutsetninger av vesentlig betydning for ytelsesbaserte 
pensjonsplaner i Norge. Faktiske resultater kan i vesentlig grad avvike fra disse estimatene.

Diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Økning i G
1 % -1 % 1 % -1 % 1 % -1 %

Økning (+)/reduksjon (-) periodens netto pens-
jonskostnad angitt i % (-15 %) (3 %) (33 %) (-22 %) (30 %) (-19 %)
Økning (+)/reduksjon (-) netto pensjonsforplik-
telse per 31.12. angitt i % (-18 %) (24 %) (10 %) (-12 %) (9 %) (-10 %)

Populasjonen er preget av høy gjennomsnittsalder på de aktive som påvirker  sensitivitetsanalysen.

De siste års utvikling i pensjonskostnad og pensjonsforpliktelse viser følgende:
Resultatregnskap 2018 2017
Nåverdi av årets pensjonsopptjening  4 091  3 606 
Kostnad pensjonsforpliktelser AFP  3 303  - 
Resultatført estimatavvik  13 423  2 774 
Årets pensjonsopptjening, resultatført som personalkostnad  20 817  6 380 
Netto rentekostnader pensjon  311  334 
Sum pensjonskostnad  21 128  6 714 

Balanse
Beregnet totale pensjonsforpliktelser  81 726  68 232 
Pensjonsmidler  -52 733  -49 961 
Beregnet netto pensjonsforpliktelse  28 993  18 271 
Pensjonsforpliktelse AFP  3 303  - 
Netto pensjonsforpliktelse i balansen  32 296  18 271 

Følgende parametre er benyttet ved beregningene for  
ytelsesordninger i Norge 2018 2017
Diskonteringsrente 2,60 % 2,40 %
Forventet avkastning 2,60 % 2,40 %
Gjennomsnittlig lønnsvekst 2,75 % 2,50 %
G-regulering 2,50 % 2,25 %
Årlig reg. av pensjoner under utbetaling 1,75 % 1,50 %
Gjennomsnittelig arbeidsgiveravgift faktor 14,10 % 14,10 %
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Forklaring valgte forutsetninger 31. desember 2018
Diskonteringsrente er fastsatt med grunnlag i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og utgjør 2,6 %. Det er vurdert at OMF-markedet 
representerer et dypt og likvid marked med relevante løpetider som kvalifiserer til referanserente iht. IAS 19.

Lønnsregulering for norske ordninger er i hovedsak beregnet som summen av forventet reallønnsvekst på 1 % (inkl karriere-
tillegg) og inflasjon på 1,75 % med noen individuelle tilpasninger. Regulering av pensjoner under utbetaling følger i hovedsak 
 gjennomsnittlig lønnsvekst ( tilsvarende G-regulering) fratrukket en fast faktor på 0,75.    

For de demografiske faktorer er tariffene K2013 og IR 73 lagt til grunn for fastsettelse av dødelighet og uførerisiko.  

Gjennomsnittlig forventet levealder for en person som pensjonerer seg når han/hun fyller 65 år vil iht K2013 være:

Mann        20,5 år
Kvinne      23 år

Statens Pensjonskasse varslet høsten 2017 om at det fra 01.01.2018 innføres endringer for ansvaret for regulering av oppsatte 
rettigheter i statlig fristilte virksomheter. Det aktuarielle avviket for 2017 påvirkes av denne endringen, og det har medført en økning i 
selskapets pensjonsforpliktelse per 31.12.2017.

Risikovurdering ytelsesbaserte ordninger
Gjennom ytelsesbaserte ordninger er selskapet påvirket av en rekke risikoer som følge av usikkerhet i forutsetninger og fremtidig 
utvikling. De mest sentrale risikoene er beskrevet her:

Forventet levetid
Selskapet har påtatt seg en forpliktelse til å utbetale pensjon for de ansatte livet ut. Økning i forventet levealder blant medlems-
massen medfører en økt forpliktelse for selskapet. 

Avkastningsrisiko
Selskapet blir påvirket ved en reduksjon i faktisk avkastning på pensjonsmidlene, som vil medføre økt nettoforpliktelse.

Inflasjon og lønnsvekstrisiko
Selskapets pensjonsforpliktelse har risiko knyttet til både inflasjon og lønnsutvikling, selv om lønnsutvikling er nært knyttet til 
inflasjonen. Høyere inflasjon og lønnsutvikling enn hva som er lagt til grunn i pensjonsberegningene, medfører økt forpliktelse for 
selskapet.

14. Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
2018 2017

Leverandørgjeld  21 161  351 
Skyldig offentlige avgifter  31 004  1 251 
Annen kortsiktig gjeld (inkl. avsetning for forpliktelser)  86 511  17 907 
Sum  138 676  19 509 

Andel av gjeld til andre nærstående parter er i 2018 2,747 TNOK (2017: 2 521TNOK).

Bokført verdi av leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld tilsvarer virkelig verdi. Annen kortsiktig gjeld inneholder gjeld ved kjøp av 
Flirt tog og andre mindre kostnader.
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15. Andre avsetninger for forpliktelser
Yrkesskade
Det er ikke foretatt avsetninger i regnskapet til å dekke estimert forpliktelse basert på forventninger til saker som er under 
 behandling, samt ikke rapporterte, men påregnelige saker.

Rettstvister
Norske tog AS kan bli innblandet i tvister der en del av dem vil bli prøvd for rettsapparatet. I de tilfeller der det vurderes å foreligge 
sannsynlighetsovervekt og kvantifiserbar tapsrisiko, gjøres løpende avsetninger i regnskapet.

16. Tap på kontrakter
Det er vurdert at det ikke er nødvendig for Norske tog å foreta en avsetning i 2018 for fremtidig tap på kontrakter i virksomheten. 

17. Av- og nedskrivinger
2018 2017

Årets avskrivinger varige driftsmidler (note 3)  689 448  642 522 
Årets nedskrivinger varige driftsmidler (note 3)  2 607  - 
Sum  692 055  642 522 

Varige driftsmidler og tap på kontrakter
I tillegg til evaluering av balanseførte verdier etter IAS 36, vurderes eksisterende kontrakter for eventuelle ytterliggere avsetninger 
etter IAS 37. Disse vurderingene måler selskapets løpende nåverdi av fremtidige forventede kontantstrømmer fra operasjonelle 
aktiviteter i den enkelte kontrakt, der estimerte utbetalinger omfatter alle fremtidige uungåelige driftskostnader som må påregnes. 
Avsetningen begrenses til det laveste beløp ved å fortsette eller gå ut av kontrakten. Avsetningen reverseres over gjenværende 
løpetid i kontrakten.

I de fremtidige kontantstrømmene for vurderinger etter IAS 36 og IAS 37 er det benyttet følgende hovedforutsetninger:
Vekstrate                      2,0 %
Diskonteringsrente       7,0 %             vurderinger etter IAS 36
Lånerente                     3,0 %             vurderinger etter IAS 37
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18. Andre kostnader
2018 2017

Salgs- og administrasjonskostnader  929  1 157 
Modifikasjoner  13 296  23 348 
Kostnader lokaler, leie maskiner, rep og vedlikehold  16 285  5 462 
Andre driftskostnader 25 535  21 773 
Sum 56 045  51 740 
Spesifikasjon av revisjonshonorar (eksklusive mva.):
Lovpålagt revisjon 495  500 
Skatterådgivning 3  - 
Andre tjenester utenfor revisjon 179  101 
Sum 677  601 

19. Finansielle poster
2018 2017

Renteinntekter  105 118  59 720 
Andre finansinntekter  64 075  58 458 
Valutagevinst  7  2 429 
Sum  169 200  120 607 

Rentekostnader  -276 430  -226 618 
Andre finanskostnader  -15 098  -7 137 
Valutatap  -117  -108 
Sum  -291 645  -233 863 

Netto finansposter pensjon  -311  -334 

Urealiserte verdiendringer  20 371  -1 896 
Sum finansielle poster  -102 385  -115 486 

Andre finansinntekter består av amortisering av forskjellen på nominell verdi og virkelig verdi på obligasjonslån fra NSB AS (47 
MNOK) samt byggelånsrenter (17 MNOK).

Se kommentar i Note 21 på økte kostnader ved leie av lokaler.
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20. Urealiserte verdiendringer
Nedenfor følger samlet oversikt av urealiserte verdiendringer av eiendeler, gjeld og derivater som målt til virkelig verdi.

 2018 2017
Urealisert rente og valutasikringsderivater  16 524  14 864 
Urealisert verdiendringer obligasjonslån  3 847  -16 760 
Sum urealisert verdiendringer finansposter  20 371  -1 896 

21. Leiekostnader
2018 2017

Leie av maskiner/utstyr, ikke balanseførte driftsmidler  163  131 
Leie av eiendom  15 071  3 890 
Sum  15 233  4 021 

22. Nærstående parter
Norske tog har følgende nærstående parter:

Eier
Samferdselsdepartementet er 100 % eier av Norske tog AS. Andre virksomheter som er eid av staten ved 
 Samferdselsdepartementet vil være nærstående part med Norske tog, dette gjelder både NSB-konsernet og Bane Nor.

Obligasjonslån og tilhørende basis-swapper ble i henhold til «avtale om oppgjør av fordring ved overtagelse av låne- og derivat-
forpliktelser» overført fra NSB AS til Norske tog per 9.desember 2016. Vederlaget for overføring av obligasjonslånet til Norske tog 
AS er fastsatt på markedsmessige vilkår. Vederlaget ble fastsatt på grunnlaget av nominell restgjeld og tilhørende swapper verdsatt 
til virkelig verdi på transaksjonsdagen ved beregning av forskjellen mellom
• Forventet nåverdi mellom lån og tilhørende swapper som overføres og 
• Alternativ finansering for Norske tog på overtagelsestidspunktet  

Styret avga redegjørelse etter aksjeloven § 3-8 i forbindelse med at selskapet inngikk avtale med selskapets aksjonær om erverv av 
virksomhet.

Norske tog AS var regnskapsmessig kun en del av NSB-konsernet i 2016. For årene etter 2016 vil disse selskapene fremdeles være 
nærstående parter, men da på grunn av at de er indirekte eid av Samferdselsdepartementet.

Styret og ledende ansatte
Personer som inngår i konsernets ledelse eller styret er også nærstående parter av Norske tog AS.  

Nedenfor følger oversikt over transaksjoner, mellomværende og sikkerhetsstillelser med nærstående parter:

Grunnen til økte leiekostnader i 2018 er inkludering av leie av bygg for klargjøring av tog for perioden oktober 2016 til desember 2018.

Salg av varer og tjenester 2018 2017
Salg av andre varer og tjenester  1 215 402  996 313 
Sum  1 215 402  996 313 
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2018

Ledelsen Tittel Lønn
Andre 

 ytelser

Sum 
betalte
ytelser

Total
ytelse

Pensjons- 
premie

Øystein Risan Admin is trer ende direktør  2 108 121  2 229  273 
Kjell-Arthur Abrahamsen Materiell Direktør  1 499 9  1 508  299 
Linda Venbakken Direktør Økonomi & finans 1 385 9 1 394  322 
Luca Cuppari Teknisk Direktør  1 385 9  1 394  238 
Iren Marugg Juridisk Direktør  1 173 9  1 182  409 
Sum 7 707

Kjøp av varer og tjenester 2018 2017
Kjøp av varer og tjenester  57 742  602 482 

Mellomværende med nærstående parter som følge av kjøp og salg av varer og tjenester:

Fordringer på 2018 2017
Virksomheter eid av Samferdselsdepartementet -  822 
Sum -  822 

Gjeld til 2018 2017
Virksomheter eid av Samferdselsdepartementet  2 747  2 521 
Sum  2 747  2 521 

Lån til
Det er ingen lån til nærstående parter.

Ytelser til ledende ansatte og styret (Tall i TNOK)

Styremedlemmer Tittel 2018 2017
Annette Malm Justad Styreleder (fra april 2018)    272  - 
Rolf Bergstrand Styreleder (til april 2018)    113  - 
Marianne Abeler Styremedlem    164  - 
Espen Opedal Styremedlem   164  - 
Vidar Larsen Ansattes representant    82 80
Sum 795 80
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2017

Ledelsen Tittel Lønn
Andre 

 ytelser

Sum 
betalte
ytelser

Total
ytelse

Pensjons- 
premie

Øystein Risan Admin is trer ende direktør  1 882 125  2 007  249 
Kjell-Arthur Abrahamsen Materiell Direktør  1 495 7  1 502  201
Linda Venbakken Direktør Økonomi & finans 1 388 6  1 394  148
Luca Cuppari Teknisk Direktør  1 388 6  1 394  128
Sum 6 297

De ansatte er medlemmer i kollektive pensjonsordninger. Premie til ordningene er ikke medtatt til styremedlemmene. 
 Generalforsamlingen i Norske tog AS har vedtatt årshonorar for styreleder på 340 TNOK og de øvrige styremedlemmene  
160 TNOK. Det er ingen  ytterligere pensjonsavtale for administrerende direktør utover den kollektive pensjonsordningen. I 2017 fikk 
 aksjonærvalgte styremedlemmer styrehonorar gjennom Togmateriell AS som ble avviklet desember 2017.

Administrerende direktør har økt lønnen med 226 TNOK fra 1 684 TNOK til 1 895 TNOK, fra 2017 til 2018. Bortsett fra årlig reguler-
ing av lønn så er grunnen til denne økningen at bonusen for 2017 på 213 TNOK ble betalt ut i 2018 samt at han har fått kompensert 
bortfall av bonus for 2018 i samme år. 

23. Betingede utfall

24. Hendelser etter balansedagen

Selskapet startet virksomheten 15.10.2016, og det har ikke oppstått betingede forpliktelser knyttet til rettslige krav i forbindelse med 
den ordinære driften.

Etter balansedagen er det ikke fremkommet forhold av vesentlig betydning for å kunne bedømme selskapets resultat og stilling.

25. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte
Denne erklæringen bygger på «Retnings-
linjer for lønn og annen godtgjørelse til 
ledende ansatte i foretak og selskaper 
med statlig eierandel» (fastsatt av 
Nærings og fiskeridepartementet med 
virkning fra 13. februar 2015), og er 
 utarbeidet av styret i henhold til mor-
selskapets vedtekter § 5, jf. allmenn-
aksjeloven § 6- 16 a. 

Erklæringen behandles på Norske togs 
ordinære generalforsamling, og gjelder 
til styret opphever den eller vedtar en ny 
erklæring. 

Erklæringen har tre hoveddeler. Del I 
omhandler prinsipper for lederlønns-
politikken i Norske tog AS. Del II 
 beskriver håndtering foregående 
regnskapsåret, jf. allmennaksjeloven 
§ 6-16 a, første, tredje og fjerde ledd, 
og del III fastsettelse av lederlønn 
for det kommende regnskapsåret, jf. 
allmennaksjeloven § 6-16 a, andre ledd. 
Retnings linjene i Del I gjelder fullt ut 
når nye avtaler inngås i det kommende 
regnskapsåret, og skal ellers søkes fulgt 
så langt som mulig innenfor rammene av 
de avtaler som er inngått tidligere. 

DEL I: Prinsipper
1.1.Ledende ansatte
Erklæringen gjelder for ledende ansatte 
slik dette begrepet er definert i allmenn
aksjeloven og regnskapsloven. Dette 
innebærer at erklæringen gjelder for 
ledelsen i Norske tog AS.  

1.2 Hovedprinsipper for lederlønnspoli
tikk i Norske tog AS
Prinsipper for lønn til ledende ansatte 
i Norske tog AS fastsettes av styret. 
Styret gjennomfører årlig en  evaluering 
av  administrerende direktørs lønn og 
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 betingelser og selskapets lederlønns-
prinsipper. 

Administrerende direktør fastsetter 
godtgjørelsen til de øvrige medlemmer 
av ledergruppen i henhold til de vedtatte 
lederlønnsprinsippene.

1.3 Lederlønn i Norske tog fastsettes ut 
fra følgende lederlønnsprinsipper:   
•  Lederlønnen skal være konkurranse

dyktig, men Norske tog AS skal ikke 
være lønnsledende sammenlignet med 
tilsvarende selskaper. For å sikre dette, 
gjennomføres det årlig  lønnsvurdering 
av sentrale lederstillinger med sam-
menligning med stillinger i andre 
selskaper. 

•  Norske tog AS skal tiltrekke seg og 
beholde dyktige ledere. Den samlede 
godtgjørelsen til ledende ansatte i 
Norske tog AS skal reflektere ansvaret 
for styring, resultater og utvikling, samt 
hensynta virksomhetens størrelse og 
kompleksitet. Godtgjørelsen må ikke 
være av en slik art eller et slikt omfang 
at den kan svekke Norske togs om-
dømme. 

•   Lederlønnen skal bestå av fast grunn
lønn og tilleggsytelser, herunder 
naturalytelser, etterlønn og pensjons-
ordninger. Fastlønn skal alltid utgjøre 
hoveddelen av godtgjørelsen.

•  Bonus benyttes ikke i Norske tog AS.
•   Lederlønnsordningen skal være trans-

parent, og i tråd med statens prinsipper 
for god eierstyring og selskapsledelse, 
samt statens retningslinjer for leder-
lønn. 

•    Lønnssystemet skal oppfattes som 
forståelig og akseptabelt både internt 
og eksternt.

•    Lønnssystemet skal være tilstrekkelig 
fleksibelt til at det kan gjøres justeringer 
når behovene endres.    

1.4 Elementer i lederlønns
kompensasjonen      
Utgangspunktet for lønnsfastsettelsen 
er det samlede nivået av fastlønn og 
 variable ytelser. Nedenfor omtales de 
ulike elementene som kan inngå i leder-
lønnskompensasjonen.      
     
a) Fast grunnlønn
Den faste grunnlønnen er  hovedelementet 
i godtgjørelsesordningen til ledende 
ansatte i Norske tog AS. Grunnlønnen 
skal være konkurransedyktig uten å 
være lønnsledende. Grunnlønn vurderes 
normalt en gang i året. Ved ansettelser 

av ledere benyttes «bestefarsprinsippet» 
som medfører at lederen som fastsetter 
lønnen skal konsultere sin egen leder 
før lønnen fastsettes. Ved ansettelser 
og fastsettelse av lønn til medlemmer 
av ledergruppen skal administrerende 
direktør konsultere styreleder.    
         
b) Naturalytelser
Ledere tildeles naturalytelser som er 
 vanlige for sammenlignbare stillinger, 
som for eksempel fri telefon, fri bred-
båndstilknytning og bilordning.
          
c) Pensjon         
Ved nytilsetting av ledere følges statens 
retningslinjer for lederlønn av 13.2.2015, 
der pensjonsvilkårene for ledende 
ansatte er på linje med øvrige ansattes 
vilkår.  Det er ingen tidligere ledende 
ansatte som opptjener tjenestepensjon 
etter at de sluttet i Norske tog AS.

Alle ansatte er medlemmer i en  kollektiv 
pensjonsordning. Styret vedtok 23.08.18 
å gå over til ny pensjonsordning i 
 Norske tog fra årsskifte 2018/2019. 
Dette innebærer avvikling av dagens 
ordning i Statens Pensjonskasse. Denne 
 ordningen har innskuddssats fra bedriften 
på 5,5 prosent opp til 7,1 G og 15 prosent 
mellom 7,1 og 12G. Pensjonsordningen vil 
inneholde privat AFP, og har en gruppe-
livsforsikring på 20G pluss 2 x lønn.  

Administrerende direktør har pensjons-
alder 67 år med en kollektiv innskudds-
ordning. Ordningen gir rettigheter til 
pensjon inntil 12 G. Ved nytilsetting av 
ledere følges statens retningslinjer for 
lederlønn der pensjonsvilkårene for 
ledende ansatte er på linje med øvrige 
ansattes vilkår. 

d) Sluttvederlag      
Ved oppsigelse fra selskapets side har
administrerende direktør i sin avtale
rett til seks måneders etterlønn, utover
lønn og ytelser i oppsigelsestiden på
seks måneder. Eventuell annen lønn i
etterlønnsperioden vil redusere 
 etterlønnen med forholdsmessig 
beløp beregnet på grunnlag av annen 
inntekt. Retten til etterlønn gjelder ikke 
 dersom daglig leder har begått forhold 
som  oppfyller de materielle vilkårene 
for  avskjed etter arbeidsmiljølovens 
bestemmelser. For andre ledende 
ansatte gjelder alle vilkår tilsvarende som 
for øverste leder. Ingen andre ledende 
ansatte har avtale om sluttvederlag.

DEL II. Gjennomføring av leder-
lønnsprinsippene i foregående 
regnskapsår
Lederlønnsfastsettelsen for 2018 ble 
gjennomført i samsvar med ovennevnte 
retningslinjer og er redegjort for i Norske 
togs lederlønnserklæring. 

Det ble i 2018 ikke utbetalt etterlønn eller 
sluttvederlag for ledere som oversteg 12 
måneders fastlønn.

Bonus for administrerende direktør 
ble avviklet i 2018, samtidig ble lønnen 
justert som kompensasjon for bortfall av 
bonus fra en årslønn på 1 684 000,- til en 
årslønn på 1 894 500,- med virkning fra 
1.1.2018.

DEL III. Lederlønnspolitikk det 
kommende regnskapsår
Styret besluttet 07.09.2017 å benytte 
HAY-metoden som utgangspunkt for å 
vurdere alle stillingene i Norske tog AS.
Lederlønnspolitikken skal følge de over-
ordnede retningslinjer vedtatt av styret i 
det kommende regnskapsåret. 

I henhold til Allmennaksjelovens § 6-16 
a jfr. § 5-6 tredje ledd, skal lederlønns-
erklæringen behandles på ordinær 
generalforsamling.

Styret
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Etter styrets og administrerende direktørs beste skjønn gir rapporten uttrykk for vesentlige transaksjoner som er gjennomført med 
nærstående i inneværende periode og de mest sentrale risikofaktorene virksomheten står overfor i kommende periode. 

Etter styrets og administrerende direktørs beste skjønn er regnskapet for 2018 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskaps-
standarder, og opplysningene i regnskapet gir et riktig bilde av selskapets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som 
helhet ved utgangen av perioden, samt en rettvisende oversikt av viktige begivenheter i rapporteringsperioden og deres innflytelse 
på regnskapet.

Oslo, 14. februar 2019

Annette Malm Justad 
Styreleder 

Marianne Abeler 
Styremedlem 

Espen Opedal 
Styremedlem 

Vidar Larsen 
Styremedlem 

Øystein Risan 
Administrerende direktør


