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Styrets beretning for 2022

Næringslivet er inne i en digital og en grønn transformasjon som må lykkes for å vinne frem i nasjonale 
og globale markeder i endring. Dette representerer utfordringer knyttet til omstilling og 
konkurransekraft, men gir først og fremst muligheter for både eksisterende industri og nye grønne 
næringer. Krigen i Ukraina, økte energikostnader og stigende renter har skapt utrygghet, markedsuro, 
økte energikostnader og forsyningsproblemer. For å sikre fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser i hele 
Norge, må verktøyene i et effektivt og målrettet virkemiddelapparat videreutvikles og brukes godt 
sammen. Siva er en viktig del av dette.

Ambisjonen i Hurdalsplattformen om en mer aktiv nærings- og industripolitikk, der ny, grønn industri 
som kan bidra med løsninger på veien frem mot at en karbonnøytral verden skal etableres, har i 2022
blant annet blitt svart opp med Veikart for grønt industriløft og en batteristrategi. Siva har i 2022
videreutviklet sin strategi og rolle som nasjonal industriutvikler, og har vedtatt en bærekraftstrategi med 
tydelig retning. Fremover skal Siva prioritere ideer og bedrifter som vil være konkurransedyktige i et 
marked som etterspør grønne og bærekraftige løsninger.

Siva har levert på vårt nye oppdrag med å etablere testfasiliteter i distriktene og har utpekt åtte nye 
katapult-noder spredt over hele landet. I Arendal har Siva gått inn i et av sine største industrielle 
prosjekter noensinne, og skal sammen med Morrow bygge deres Batterifabrikk 1 en kick-start på 
regjeringens nye batteristrategi.

I statsbudsjettet for 2023 forsterkes rollen som «Selskapet for industrivekst» ytterligere. Siva fikk et 
utvidet mandat for å legge til rette for etablering av nye grønne industriområder og 100 millioner i friske 
investeringsmidler. Det legger til rette for at Siva i enda større grad kan bidra til mer konkurransedyktig, 
eksportrettet og bærekraftig industriproduksjon i Norge. Det er avgjørende for bærekraftige 
arbeidsplasser, levedyktige lokalsamfunn og verdiskaping i hele Norge.

Industrisatsinger krever sterk lokal og regional forankring. I denne sammenheng spiller
innovasjonsselskapene og de tjenestene de tilbyr en særs viktig rolle. Gjennom 2022 ble det i tett samspill 
med fylkeskommunene utarbeidet nye næringshage- og inkubasjonsprogram med et tydelig fokus på 
verdiskaping, bærekraft og eksport. Høsten 2022 ble det gjennomført en konkurranse om å bli med i de 
nye program med oppstart 2023.

Med tydelige signaler fra eier og oppdragsgiver at Siva selskapet for industrivekst - skal bestå og 
forsterkes gjennomførte styret en rekruttering av nye administrerende direktør. Jan Morten Ertsaas er 
ansatt som administrerende direktør fra 1. mars 2023. Styret vil takke Andreas Krüger Enge som har vært 
konstituert som administrerende direktør fra 1. juli 2021, for en god og viktig jobb. Styret og daglig leder 
er dekket gjennom styreansvarsforsikringen til morselskapet Siva SF. Ordningen har et øvre dekningstak 
på 100 millioner kroner. 



Måloppnåelse

Selskapets målstruktur er angitt i Meld. St. 22 (2011-12) Verktøy for vekst, med hovedmål: 

Siva skal bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av 
sterke regionale innovasjons- og verdiskapingsmiljøer i alle deler av landet. Siva har et særlig 
ansvar for å bidra til å fremme vekstkraft i distriktene. 

Siva er med sine 53 årsverk med hovedkontor i Trondheim en liten og effektiv virksomhet med aktivitet 
i hele landet. Sammen med dyktige partnere bidrar vi til at om lag 10 000 bedrifter får tilgang til 
kompetanse, nettverk og fasiliteter, og raskere realiserer sine forretningsambisjoner. Omstilling, 
innovasjon og effektive virkemidler er nødvendig for å stimulere til verdiskaping i hele landet. 

Fra 2022 er rapportering på indikatorene i Måle- og rapporteringssystemet samlet for henholdsvis
eiendomsvirksomheten, Norsk katapult, eierskap i innovasjonsselskaper, og næringshage- og 
inkubasjonsprogrammene. Rapportene er omtalt i virksomhetskapitlene, og viser at Siva leverer godt på 
sitt oppdrag.

Prioriteringer i 2022

Styret mener prioriteringene i oppdragsbrevet fra NFD er fulgt opp på en god måte.

Målrettet innsats og riktig kompetanse:

Gjennom 2022 har Siva jobbet målrettet med å få på plass de nye næringshage- og 
inkubasjonsprogrammene, etablere den nye ordningen med testfasiliteter i distriktene, og ikke minst 
prioritert ressurser inn mot nye industriprosjekter for å sikre at disse kan bli realisert. En høyere turnover 
i virksomheten enn vanlig, har gitt anledning til å hente inn ny kompetanse for å løse kommende 
oppgaver.

Katapult-ordningen:

Norsk katapult er et prioritert virksomhetsområde for Siva. Aktiviteten i katapult-sentrene er stor, og vi 
ser behov for å øke satsingen fra Sivas side. Siva har i tett samarbeid med NFD, lagt ned et omfattende 
arbeid i forbindelse med den formelle undersøkelsen som ESA har igangsatt på ordningen Norsk katapult. 
Arbeidet med notifisering av ordningen vil fortsette når sentrale avklaringer med ESA er gjort. 
Samarbeidet med Innovasjon Norge og Forskningsrådet om Norsk katapult har foregått i regi av Grønn 
plattform. I tillegg har koblingen mellom Norsk katapult og European Digital Innovation Hubs (EDIH) vært 
et viktig tema for dialog med Innovasjon Norge. EDIHene er et sentralt virkemiddel i EU som skal sikre at 
private og offentlige virksomheter rustes til å ta i bruk avanserte digitale teknologier.



Testfasiliteter i distriktene:

Plan for anvendelse av bevilgede 40 millioner kroner ekstra til testfasiliteter i distriktene ble levert per 1. 
februar. Etter dialog og justeringer ble planen godkjent i mai. Pilotprosjekter for katapult-noder ble utlyst 
i juni, og åtte katapult-noder ble utpekt i november. Gjennom nodene vil testfasiliteter og 
industriekspertise i ledende industrimiljøer bli en del av katapult-nettverket, og katapult-tilbudet blir mer 
tilgjengelig for næringslivet i hele Norge.

Virkemiddelapparatet 2.0:

Næringsministeren inviterte de næringsrettede virkemiddelaktørene til sammen å foreslå hvordan 
samarbeidet aktørene imellom og tilbudet til bedriftene bør forbedres. Det ble etablert prosjektgrupper 
for fem spor, der Siva bidro aktivt på ledernivå, og ledet arbeidet med forslaget om et «Verktøy for 
industrivekst». Forslaget omfatter blant annet et modulbasert program for industriell kompetanse. Siva 
ser behov for å videreutvikle samarbeidet med eksisterende grønne og smarte industriparker, mer aktivt 
koordinere industrisatsingen, samt å rigge en tett oppfølging av Veikart for grønt industriløft fra 
virkemiddelapparatets side. Siva er klar for å jobbe videre med dette i 2023 i tillegg til andre VMA 2.0 
satsinger som En vei inn, Ny samhandlingsmodell og grønn rapportering. Siva har også inngått 
partnerskap med enkeltaktører som Doga og Patentstyret i 2022, med mål om konkrete leveranser for å 
forsterke hverandre.

Grønn plattform:

Grønn plattform er et felles oppdrag til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva som har til hensikt å 
utløse grønn vekst og omstilling gjennom støtte til større fellesfinansierte prosjekter.

I 2022 var det en ramme på 750 millioner kroner til utlysning for nye 3-årige prosjekter under Grønn 
plattform. Et felles styreutvalg besluttet tildeling til 11 prosjekter, hvorav katapult-sentrene deltar og 
mottar støtte i 8 av disse.

Fornyelse av programmene og samarbeid med fylkeskommunene:

I 2022 har vi utviklet neste generasjon av næringshage- og inkubasjonsprogrammene, utlyst operatør-
rollen og fått gode partnere på plass for en ny 10-årig programperiode. Samarbeidet med 
fylkeskommunene om oppdragsvirksomheten for programmene inkubasjon og næringshager er kommet 
opp på et godt nivå i 2022.

Siva jobber kontinuerlig sammen med innovasjonsselskapene for å møte bedriftenes behov. Partnerne i 
Siva-strukturen sitter på en kompetanse og et nettverk som gjør dem godt egnet til å ta en koordinerende 
rolle i utviklingen av fremtidsrettede og bærekraftige verdikjeder. Siva har derfor gode forutsetninger 
for å etablere og forvalte offentlige ordninger som bidrar til å akselerere etableringen av helhetlige 
verdikjeder.

Det strategiske partnerskapet i regionene, med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og fylkeskommunene
har utviklet seg godt gjennom året. Vi har stått sammen om næringskonferansen og regionaldager med 
industrien. Gjennom dette firepartspartnerskapet har vi vært med på å identifisere felles avgrensede 
samfunnsoppdrag oppgaver, der partene i fellesskap koordinerer sine virkemidler og dreier innsatsen 
mot å utvikle sirkulær økonomiske systemer på tvers av verdikjeder (industrielle symbioser). 



Eiendomsvirksomheten:

Siva har i 2022 frigjort eiendomskapital i prosjekter der «jobben er gjort», og gått inn i flere nye 
prosjekter. Teknologisenteret på Bømlo er ferdigstilt, Morrow sin batterifabrikk 1 i Arendal er under 
oppføring og byggetrinn 4 i Siva Innovasjonssenter Tromsø er igangsatt. I tillegg er det foretatt en rekke 
oppgraderinger i eksisterende eiendomsportefølje med stort fokus på bærekraft. Siva jobber aktivt for 
implementering av Grønn Byggallianse sine strakstiltak for mer klima- og miljøvennlig bygging og drift. 

Forskuttering av industritomter:

januar (kun 
skissen). Med bevilgningen på 5 millioner kroner til administrative kostnader og 100 millioner kroner i 
risikokapital, har Siva startet arbeidet med tilrettelegging av grønne industritomter.

Resultat

Årsregnskapet for 2022 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at 
forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Inntektsført tilskudd i selskap og konsernregnskapet er 449 millioner kroner, mot 492 millioner kroner 
året før.

Forvaltning av Inkubasjonsprogrammet, Næringshageprogrammet og Norsk katapult har et resultat som 
går i balanse, hvilket sikres gjennom at samlede kostnader finansieres med tilskudd. Siva har deltatt i 
emisjoner i innovasjonsselskaper på omtrent 2,5 millioner kroner i 2022. Det er kostnadsført 18,5
millioner kroner i renter og provisjoner på statskasselånet som dekkes av mottatt konsernbidrag fra Siva 
Eiendom Holding AS. Konsernet har hatt en reduksjon i leieinntekter på 10 prosent, hvilket har en 
sammenheng med avhending av eiendommer i 2022. Årsresultatet for Siva SF er negativt 267 millioner 
kroner mot 520 millioner kroner positivt året før. Den store nedgangen skyldes i hovedsak nedskriving 
av finansielle eiendeler ifm. eierpost i GC Rieber Eiendom AS, samt ny kreditoravtale mellom 
datterselskapet Sivafjorden Eiendom AS og Norsun AS. Det er ikke kostnadsført eller aktivert forsknings-
og utviklingsaktivitet i årets regnskap. Det har ikke oppstått forhold etter regnskapsårets slutt som har 
vesentlig betydning for regnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets 
og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Samlet kontantstrøm fra driften i konsernet 
var på 96 millioner kroner, mens resultat før skattekostnad var minus 236 millioner kroner. Differansen 
skyldes i hovedsak ordinære avskrivninger, og nedskrivning av aksjer og lån. Konsernets 
likviditetsbeholdning var 623 millioner kroner per 31.12.2022.

Finansiell risiko

Innovasjonsaktiviteten finansieres med tilskudd, og omfanget av aktivitetene styres av bevilgningene
over statsbudsjettet. Det vurderes at denne aktiviteten ikke medfører finansiell risiko.



Finansiering av egenkapitalinnskudd i Siva Eiendom Holding AS er delvis gjort gjennom statskasselån til
Siva SF. Lånet er på 700 millioner kroner, tilsvarende 35 prosent av egenkapitalen til 
eiendomsvirksomheten, og den finansielle risikoen er knyttet til rente- og provisjonskostnader.

Eiendomsvirksomheten er eksponert for markedsrisiko gjennom gjeldssiden i balansen, der endringer i
rentenivå vil påvirke konsernets kontantstrøm. Eiendomsvirksomheten er også eksponert for 
kredittrisiko i utleiemarkedet. Selskapet skal gjennom sitt mandat påta seg en risiko ved å investere i 
samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter der det ikke er tilstrekkelig tilgjengelig privat kapital, men 
der forventet bedriftsøkonomisk lønnsomhet møter Sivas avkastningskrav. 

Statsforetaket vil ha høyere risiko enn andre eiendomsinvestorer ved å investere i prosjekter som ikke 
fortrenger private aktører. Dette gjør at konsernet er ekstra eksponert med tanke på leietakere som går 
konkurs eller har økonomiske problemer. Bygg som er tilpasset en bestemt leietaker i desentrale strøk 
vil ha en lavere annenhåndsverdi enn i sentrale strøk, og det kan ta lengre tid å finne nye leietakere. Sivas 
evne til å ta risiko er muliggjort ved at eiendomsporteføljen er balansert mellom investeringer i 
industribygg og innovasjonssenter, og samtidig diversifisert på bransjer og geografi. I tillegg besitter Siva 
en kompetanse på bransjer og lokale markeder som gjør at vi bedre kan vurdere lønnsomheten i 
investeringene enn mindre spesialiserte investorer. 

Eiendomsvirksomheten er basert på utleie til et stort antall leietakere innen mange ulike bransjer over 
hele landet. Leiemarkedet påvirkes av makroøkonomiske endringer som endring i BNP, 
konsumprisindeks og sysselsetting. Ledighet i porteføljen og leieendringer ved reforhandling av 
eksisterende kontrakter påvirker løpende kontantstrøm og kan dermed medføre likviditetsrisiko. 
Konsernets likviditetssituasjon vurderes å være god. Refinansieringsrisikoen knyttet til konsernets 
finansiering vurderes å være lav.

Konsernet har etablert et finansielt rammeverk. For industribygg er deler av renterisikoen overført til 
leietaker gjennom leiekontrakten. Den øvrige renterisikoen som faller på utleier reduseres ved aktiv bruk 
av rentesikringsinstrumenter. Refinansieringsrisiko knyttet til konsernets finansiering reduseres ved å 
inngå langsiktige låneavtaler og spre låneforfall.

Konsernets likviditet plasseres i norske banker. Overskuddslikviditet ut over behov knyttet til løpende 
drift og planlagte investeringer plasseres delvis i norske rentefond med risikoprofil «Investment grade» 
eller bedre.

Arbeidsmiljø

Sykefravær i 2022 var 5,3 prosent, fordelt på 3,8 prosent langtidsfravær og 1,5 prosent korttidsfravær. 
Dermed ble målet om 97 prosent nærværsfaktor ikke nådd. Kvinner har noe høyere sykefravær enn 
menn. Vi har to ansatte som nådde maksdato for sykefravær i 2022. Det er ikke meldt fravær som er 
arbeidsrelatert. Alle som ansettes i Siva tilbys 100 prosent stilling. De som går i redusert stilling gjør dette 
av eget ønske, eller har helserelaterte plager.

Siva er opptatt av å utvikle den enkelte ansatte og arbeidsmiljøet. For å følge opp dette gjennomføres
årlige arbeidsmiljøundersøkelser. Undersøkelsen ble gjennomført i august, og ga bedre score totalt sett 



i forhold til året før. Dette førte til at Siva ble sertifisert som Greate Place to Work. Som en del av 
vernerunden, og i medarbeiderundersøkelsen, stilles det konkrete spørsmål knyttet til trakassering, 
forskjellsbehandling og diskriminering. Spørsmålene stilles både åpent og anonymt sånn at det vil bli 
avdekket hvis det oppstår situasjoner, og noe som gjør at vi kan sette inn målrettet tiltak dersom 
uønskede forhold blir avdekket. 

Siva legger til rette for at medarbeidere skal oppleve faglig og personlig utvikling gjennom ulike faser i 
karrieren, samt kunne ha et balansert forhold mellom arbeidsliv og privatliv. Den enkelte medarbeiders 
muligheter for faglig og personlig utvikling skal være uavhengig av kjønn, alder, utdanning, bakgrunn og 
opprinnelse.

Ti ansatte sa opp sin stilling i 2022. Det gjennomføres samtaler med alle som slutter i Siva. Det har ikke
blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i materielle skader eller 
personskader i 2022.

Redegjørelse om likestilling og diskriminering

Selskapet hadde 53 fast ansatte 31.12.2022, fordelt på 51,8 årsverk. 25 av de ansatte er kvinner og 28
menn. Sivas ledergruppe består ved årsskiftet av fire menn og fire kvinner. Styret består av tre kvinner
og fire menn, inkludert varamedlem.

Tabell: Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns gjennomsnittslønn:

Stilling 2022
Direktør 104,0 %
Fagleder 100,2 %
Spesialrådgiver 102,1 %
Seniorrådgiver 96,7 %
Rådgiver 94,0 %

Siva har som mål å være en arbeidsplass der det er full likestilling mellom kvinner og menn, og med like 
lønns-, og arbeidsvilkår som ikke diskriminerer. Siva har en arbeidsgiverpolicy hvor man sammen med 
tillitsvalgte og verneombud arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering, hvor styret 
orienteres om arbeidet. Styret mottar rapportering på likestilling og mangfold - i tråd med aktivitet og 
redegjørelsesplikten (ARP). Rapporten for 2022 avdekker ingen avvik, og selskapet vil ha fokus på 
utvikling og utnyttelse av mangfoldskompetansen iht. handligsplan for kommende år. Rapporten vil være 
tilgjengelig på Sivas hjemmesider ifm. offentliggjøring av årsrapporten.

Ytre miljø

Selskapets påvirkning på det ytre klima og miljø skal baseres på prinsippet om langsiktig bærekraft, og 
selskapet jobber aktivt med tiltak for å redusere klima-fotavtrykket både internt og i vårt arbeid med 



Siva-strukturen. Selskapet har blant annet som målsetting at alle nye bygg skal være miljøsertifisert etter 
BREEAM-standard. Det jobbes kontinuerlig med sertifisering etter BREEAM-In-Use for eksisterende bygg, 
og oppgradering for å tilrettelegge for leietakerne og tilfredsstille nye krav til bygg. Gjennom grønne 
leiekontrakter forplikter partene seg til å vurdere mulige miljøtiltak i byggene, herunder tiltak som 
reduserer energiforbruket.

Samfunnsansvar

Siva forvalter offentlige midler som skal bidra til lønnsom nærings- og regional utvikling i Norge. Bidrag
til verdiskapingen i samfunnet skal skje gjennom utøvelse av et helhetlig, forretningsmessig 
samfunnsansvar. 

Selskapet har et kontinuerlig søkelys på etterlevelse av retningslinjer og standarder for områder som 
ligger under selskapets samfunnsansvar. Etiske retningslinjer, sammen med selskapets verdier, danner 
grunnlag for hvordan vi opptrer i forretningspraksis og personlig adferd. 

Siva skal motvirke alle former for korrupsjon i samsvar med norsk lov og internasjonale avtaler. Siva 
arbeider aktivt med å forebygge uønsket adferd, og har etablert rutiner for å sette sine ansatte i stand 
til å håndtere vanskelige situasjoner. Siva aksepterer ingen form for diskriminering av egne ansatte, 
kunder eller samarbeidspartnere.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Siva har etablert rutiner for aktsomhetsvurdering, og innsynsrett
er ivaretatt via hjemmesidene på siva.no. En redegjørelse for aktsomhetsvurderingen vil første gang 
rapporteres innen 30. juni 2023, og redegjørelsen vil legges ut på Sivas hjemmesider.

Styret følger de deler av «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» (NUES) som anses relevant 
for selskapets virksomhet, og rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter.

Fremtidsutsikter

Regjeringen Solberg gjennomførte i 2019 en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede 
virkemiddelapparatet. Regjeringen Støre har varslet at dette arbeidet skal konkluderes så snart som 
mulig. Næringsministeren har gjentatte ganger gjennom 2022 gjort det klart at Siva skal bestå. I 
Hurdalsplattformen tar regjeringen også til orde for at Siva skal styrkes, noe som ble fulgt opp i 
statsbudsjettet med nytt mandat om å tilrettelegge for grønne industriparker. 

Kravet til, og behovet for, grønn og digital omstilling treffer hele næringslivet og påvirker norsk næringsliv 
sin konkurransekraft internasjonalt. Dette utfordrer virkemiddelapparatets evne til å bidra til omstilling
effektivt og raskt. Siva skal ta en sterkere rolle for å bidra til økt industriell produksjon i Norge.
Innovasjonskraften som over tid er bygget opp i «Siva-strukturen», og vårt kompetanse- og 
nettverkstilbud til industri og næringsliv, vil være et sterkt bidrag til videre industrisatsing. Styret mener 
Siva er godt posisjonert for å bidra til videreutvikling av virkemiddelapparatets tilbud til bedrifter over 
hele landet.



Sivas bidrag og resultater gjennom 2022 illustrerer viktigheten av en fortsatt sterk satsing på 
infrastrukturen for innovasjon og næringsutvikling i hele landet. Gjennom Hurdalsplattformen har
Regjeringen Støre varslet en aktiv nærings- og industripolitikk. Vi er midt inne i det grønne skiftet og en
omstilling bort fra en oljebasert økonomi. En forsterket satsing på Norsk katapult og Sivas 
eiendomsvirksomhet, samt en aktiv videreutvikling av infrastrukturen for innovasjon og 
næringsutvikling, er et kraftfullt verktøy for å realisere denne omstillingen, og tilrettelegge for økt 
bærekraftig verdiskaping i Norge.

Trondheim,
            16.02.2023

Styret/ledelsen for Siva - Selskapet for industrivekst SF
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Styrets leder

Kjersti Veum
Styremedlem

Heine Østby
Styremedlem

Arve Ulriksen 
Styremedlem

Tine Rørvik
Styremedlem
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Til foretaksmøtet i Siva - Selskapet For Industrivekst SF 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Siva - Selskapet For Industrivekst SF som består av selskapsregnskapet 

og konsernregnskapet. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 
2022, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 

til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av selskapets og 

konsernets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av deres resultater og kontantstrømmer for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 
i Norge. 

Grunnlag for konklusjon 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og 

plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet i samsvar med 

kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional 

Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards 
Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 

disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som 

grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 

tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige 
informasjonen. Vår konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og 

vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 

det formål å vurdere om årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende 

lovkrav og hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 

årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 

vesentlig feilinformasjon eller ikke inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav, 
er vi pålagt å rapportere det.  

Vi har ingenting å rapportere i så henseende, og vi mener at årsberetningen er konsistent med 
årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 

som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
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legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet, 

konsernet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 

utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes 

misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 

forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 

misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, 

og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 

høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 

forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å 

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 

uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert 
på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser 

eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. 
Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 

revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, 

dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 

årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til 
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at 

selskapet og konsernet ikke kan fortsette driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 

og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

• innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle 
informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en 

mening om konsernregnskapet. Vi er ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og 

gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt ansvar for konklusjonen på revisjonen av 
konsernregnskapet. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for 

revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne 

kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen. 

Trondheim, 17. mars 2023 
ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

 

Christian Ronæss 

statsautorisert revisor  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validator

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Christian Ronæss
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5994-4-555967
IP: 145.62.xxx.xxx
2023-03-17 10:42:49 UTC
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