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Grieg Investor er en uavhengig 
 investeringsrådgiver for store,  norske 
kunder med over 65  milliarder til 
 forvaltning.  Avkastning, langsiktighet, 
 ansvarlighet og bærekraft er  sentrale 
 begreper vi styrer etter.

Vi har ingen egne fondsprodukter, tar ikke transaksjons
gebyrer eller depotkostnader og er ikke eid av noen produkt
leverandører. Vi er opptatt av full åpenhet, og med fokus på 
 endringer som skjer i verden og i markedene, har vi i 20 år 
 forvaltet store  verdier for våre kunder. Måten vi gjør  
det på, sier noe om hvordan vi tenker.
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Vi skal være 
åpne i  jakten 

på ny kunnskap 
og  motivere 

til nødvendig 
 endring
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Vi skal være åpne i jakten på ny kunnskap og motivere til nødvendig endring. 
Dette strekker vi oss etter hver eneste dag. For det er gjennom ny kunnskap 
vi kan utvikle bedre forståelse og nye verktøy som gjør oss i stand til å gi gode 
råd til kundene våre. Nå skjer endringer raskere og med større konsekvenser 
enn på lenge. 2018 var et år hvor dette ble tydelig på mange ulike områder. 

Etter en rekordlang periode med kontinuerlig oppgang var 2018 året da 
 volatiliteten kom tilbake. Det svingte både i aksje- og i rentemarkedene. På 
global basis var det omtrent kun statsobligasjoner og kontanter som hadde 
positiv avkastning. Men til tross for at det var få steder å gjemme seg da det 
ble negativ avkastning over alt, oppnådde våre kunder likevel resultater godt 
innenfor forventningene i et turbulent år. Langsiktighet, tål modighet og evnen 
til å følge investeringsstrategien i turbulente tider kjennetegner investorer 
med suksess. Dette blir ikke mindre viktig i tiden som kommer.  

Året var preget av økende politisk og sosial uro mange steder i verden. 
 Markeder som før var stabile ble destabilisert. Vestlige allianser som har vært 
konstante siden krigen ble utfordret på en måte de færreste hadde  forestilt 
seg. Usikkerheten knyttet til Brexit, eller debatten rundt sosiale mediers 
økende rolle som en kilde til informasjon og desinformasjon, har så vidt startet. 
Verden er ikke lenger helt som den var. I 2018 merket vi tydelig konsekvensene 
av dette på stadig flere områder. 

Mandag 8. oktober publiserte FN’s klimapanel IPCC-rapporten som slo fast at 
vi neppe når 1,5 graders målet med dagens innsats. Det må tenkes radikalt nytt 
og handles raskt i alle deler av samfunnet, både blant vanlige folk, politikere, 
industri, teknologi og i vår egen bransje. Grieg Investor-konferansen 2018 «Do 
good - Do no harm» hadde derfor som ambisjon å motivere. Vi fokuserte på 
mulighetene og ansvaret finansbransjen har for å bidra til nødvendig  endring 
i årene som kommer. Konferansen ble en stor suksess og vårt spørsmål 



«Langsiktighet, tålmodighet  
og evnen til å følge investerings
strategien i  turbulente tider 
 kjennetegner investorer  
med  suksess.»
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 «Hvorfor er bærekraftig kapitalisme 
bedre enn bare kapitalisme?» ble belyst 
av Al Gore i tillegg til flere andre sentrale 
profiler.

Grieg Investor har i 2018 tatt en ledende 
posisjon i Norge innen bærekraftige og 
ansvarlige investeringer. Vi var tidlig ute 
med innovative rapporteringsløsninger 
som bl.a synliggjør karbonavtrykket til porteføljen. I tiden framover skal vi 
fortsette å bidra til at økt kunnskap og bevisstgjøring hos kundene våre bidrar 
positivt til bærekraftsrevolusjonen verden står overfor.

I 2018 gjennomførte vi flere positive endringer i våre produkter og måten vi 
samarbeider med kundene våre på. Vi gikk over til nominee, som betyr at vi 
nå er kontofører. Det forenkler prosessen for kjøp og salg av verdi papirfond. 
Overgangen gir også en bedre og raskere rapportering for regnskap og skatt 
i tillegg til økt kontroll og vesentlig redusert risiko for feil. Vi fremforhandlet 
også bedre betingelser i tilsammen 43 fondsprodukter hos en rekke forvaltere. 
Besparelsene og rabattene kommer utelukkende våre kunder til gode.  

I 2018 fortsatte vi videreutviklingen av Grieg Enigma med uforminsket styrke. 
Grieg Enigma er vårt digitale porteføljestyringsverktøy som tar  transparens 
på alvor og gir våre kunder en unik kontroll på at deres investeringer  faktisk 
gjen speiler de valgene de har tatt i investeringsstrategien. For 2019 er det 
 «Rådgivning 2.0.» som er i fokus og handler om interaktiv rådgivning i sanntid. 
Dette prosjektet er om mulig enda mer ambisiøst og nyskapende enn det 
arbeidet vi har lagt bak oss. Grieg Enigma generelt og dette prosjektet spesielt 
 handler om å utvikle en digital løsning som aldri før har vært gjort verken 
 nasjonalt eller internasjonalt. Dette er en del av vår visjon om å gjøre råd-
givning mer interaktivt og engasjerende og vår ambisjon om en sømløs bruker-
opplevelse fra råd til rapportering. Det er med stolthet vi kan slå fast at Grieg 
Investor ved bruk av intern kompetanse og satsing, er i ferd med å bli verdens-





«Dette er en del av vår visjon om å 
gjøre rådgivning mer inter aktivt 
og engasjerende og vår ambisjon 
om en sømløs brukeropplevelse 
fra råd til rapportering.»

«I 2018 fortsatte vi 
videreutviklingen 
av Grieg Enigma med 
uforminsket styrke.»
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 ledende på dette området. Det legges merke til både av kunder og i markedet.
Internt i Grieg Investor medførte 2018 også mange endringer. Vi investerte 
i økt digital satsing og nye verktøy som kommer kundene våre til gode. Vi 
har oppfylt kravene til uavhengighet i MIFID II og startet prosessen med å 
 implementere enkelte av FN’s bærekraftsmål i vår forretningsstrategi. 

I 2018 lanserte vi også en tydeliggjøring av posisjonen til Grieg Investor. Vi 
 ønsker å skille oss ut på viktige områder, også når det gjelder måten vi frem-
står på. Vår ambisjon er å være tydelige på det vi mener er viktig, tydelige på 
hvem vi er og hva vi står for. Grieg Investor ble etablert i 1998 og har på 20 år 
blitt en av de største, uavhengige rådgivermiljøene i Norge. Når vi vokser og 
utvikler oss er det viktig å ikke miste utgangspunktet – vårt DNA – på veien. 
Kultur og verdier forvitrer uten kontinuerlig pleie og felles forståelse. Derfor 
mener vi tydeliggjøringen av hva som er Grieg Investor er viktig, både for oss 
selv og for kundene våre. Ikke bare hva vi gjør, men hvorfor vi gjør det. For hva 
vi er og hvordan vi tenker er den viktigste grunnen til å være kunde her – og til 
å jobbe her.

Samtidig er vi stolte av at ingen kunder forlot oss i 2018 og at vi i tillegg hadde 
en fin tilvekst av nye spennende oppdragsgivere. Gjennom dyktighet og hardt 
arbeid har vi skapt gode resultater. Vi ble kåret til årets «Nordic Investment 
Consultancy of the Year» for andre året på rad. Det er det ingen i Norge som 
har klart før oss.

Vi er godt rigget for 2019 og endringene som helt sikkert kommer. Ingen av 
oss vet nøyaktig hva de vil være, men vi gleder oss til utfordringene og å jobbe 
sammen for å løse dem. //

Tiril Jakobsen
Daglig leder/CEO



Grieg Investor-konferansen onsdag 7. november stilte det sentrale 
spørsmålet «Hvorfor er bærekraftig kapitalisme bedre enn bare 
 kapitalisme?» Al Gore, tidligere visepresident i USA og fredspris vinner, 
leder av Nysnø Klimainvesteringer Siri Kalvig, Yngve Slyngstad fra 
SPU og leder av FN’s klimapanel Hoesung Lee var noen av foredrags-
holderne som ga 200 av Norges viktigste investorer tydelige svar på 
utfordringene vi står overfor – både som verden og som finansbransje.

Do good 
Do no harm
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«Må vi  forandre oss? 
Kan vi  forandre oss? 
Vil vi forandre oss?»

– Al Gore

 
Al Gore begeistret en fullsatt sal på Grieg 
Investor-konferansen i Gamle Logen 
og lederen av FNs klimapanel, Hoesung 
Lee, ga sine kommentarer på den siste 
klimarapporten. 

Daglig leder i Grieg Investor, Tiril Jakobsen, ønsket velkommen med å minne 
om at ny kunnskap må brukes for å skape verdier og samtidig påvirke fot-
avtrykkene av våre handlinger. Da Al Gore avsluttet konferansen med sitt 
foredrag, til stående applaus fra en full sal, hadde han belyst og besvart de tre 
spørsmålene han definerte som helt sentrale for å løse utfordringene:
Må vi forandre oss? Kan vi forandre oss? Vil vi forandre oss?
Svaret er utvilsomt JA – men det finnes sterke krefter i verden som frem-
deles mangler nødvendig motivasjon og vilje. Al Gore var klar i sin tale da han 
sa at vi kommer til å bli svar skyldige når våre barnebarn i fremtiden spør vår 
 generasjon om hvorfor vi ikke ville, når vi både måtte og kunne forandre oss. 

Før dette hadde Yngve Slyngstad forklart hvordan Statens Pensjonsfond 
Utland utøver aktivt eierskap og gjennomfører bærekraftige investeringer. 
Siri Kalvig, leder av Nysnø, presenterte fokusområdene det nye, statlige 
 selskapet for klimainvesteringer vil ha. Ben Caldecott fra Universitetet i 
Oxford  fokuserte på overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi og 
utfordringer og  muligheter knyttet til dette. Lederen av FN’s klimapanel, 
 Hoesung Lee kommenterte den siste klimarapporten, mens Øistein Medlien 
fra Grieg Investor satt ansvarlige investeringer i sammenheng med tradisjonell 
 investeringsstrategi. Tore Lærdal, leder av Lærdal Medical, la frem visjonen 
mot 2030: «Helping save 1 million more lives per year». Gjensidigestiftelsens 
leder Unn Dehlen og porteføljeforvalter Christian Tollefsen fortalte hvordan 
de bruker begge sidene av balansen til å fokusere på trygghet og helse.

Vi gleder oss allerede til Grieg Investor-konferansen i 2019. //

Foto: Johannes G
ranseth

Foto: Johannes G
ranseth

Foto: Johannes G
ranseth
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Enigma 
2.0

Grieg Enigma er vårt egenutviklede, digitale porteføljestyringsverktøy. Vi tar 
transparens på alvor og gir våre kunder en unik kontroll på at deres investeringer 
faktisk gjenspeiler de valgene de har tatt i investeringsstrategien. Grieg Enigma 
har blitt svært godt mottatt og har gitt oss mye oppmerksomhet også utenfor 
Norges grenser. I 2018 ble vi kåret til «Best Independent Institutional Investment 
 Consultancy - Nordics 2018» av CFI (Capital Finance International) og her ble 
 spesielt vår ESG/bærekraftsmodul trukket frem.

«The panel took particular note of Grieg’s ESG module as an example of how a 
carefully nurtured company culture is delivering exactly what its clients need to 
guarantee that their preferred investment strategy is actioned.» 

Årets nyhet er at våre kunder nå også har full gjennomlysning av renteporteføljen. 
Rentegjennomlysning søker å gi investor full transparens, innsyn og innsikt, i den 
delen av porteføljen som frem til nå har vært neglisjert og nedprioritert,  nemlig 
 renteporteføljen. Grunnen til at denne delen av porteføljen ikke får like stor 
 oppmerksomhet er ikke at verdiene er små. Tvert i mot, investorer har normalt mer 
renteinvesteringer enn aksjer. Hovedårsaken til at renteinvesteringer har havnet 
i skyggen av aksjer handler om at denne informasjonen har vært svært vanskelig 
tilgjengelig frem til nå.

Vi fortsetter utviklingen av Grieg Enigma med uforminsket styrke i 2019 med 
 «Rådgivning 2.0» som handler om interaktiv rådgivning i sanntid. Dette prosjektet 
er om mulig enda mer ambisiøst og nyskapende enn det arbeidet vi har lagt bak 
oss og handler om å utvikle en digital løsning som aldri før har vært gjort verken 
nasjonalt eller internasjonalt. Dette er en del av vår visjon om å gjøre rådgivning mer 
interaktivt og engasjerende og vår ambisjon om en sømløs brukeropplevelse fra råd 
til rapportering. //

Ingen kjenner morgen-
dagen, men dessverre 
er det mange investorer 
som heller ikke kjenner 
 gårsdagen. 
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Tall og fakta  

Årets nordiske 
 investerings 
rådgiver – igjen
For andre året på rad er Grieg 
 Investor kåret til «Nordic Investment 
 Consultancy of the Year» basert på 
en undersøkelse blant nordiske og 
 internasjonale forvaltningsselskaper.

Vi er stolte av anerkjennelsen av 
 jobben analyseteamet vårt gjør innen 
fondsanalyse og forvalterseleksjon. 
De vurderes etter hvor profesjonell 
 seleksjonsprosessen oppfattes, hvor 
godt de kommuniserer med forvalter 
gjennom prosesssen, hvor bra de er 
til å integrere ESG-hensyn og hvor 
viktig teamet anses å være basert 
på  potensielle kapitalstrømmer og 
 merkevare. //

I 2018 ble Grieg Investor 20 år. Vi er i dag  
22 ansatte, i tillegg til 3 studenter og 1 vikar. På 
vegne av våre kunder forvalter vi mer enn  
NOK 65 mrd og gjennomfører omlag  
400 forvaltermøter i året. 

Kundene våre har noe felles. Et ansvar for store 
verdier. De er langsiktige investorer og består av 
stiftelser, pensjonskasser, familieeide selskaper, 
forbund, foreninger og kommuner. //

Pensjon/forsikring
40 %

Familieeide  
selskaper 25 %

Forbund 13 %

Stiftelser  
20 %

Kommuner 3 %
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Grieg  
Investor
Årsregnskap
2018
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VIRKSOMHETENS ART OG FORRETNINGSSTED
Grieg Investor ble stiftet i 1998 og har konsesjon til å yte investeringstjenester i henhold 
til Verdipapirhandelloven § 2-1. nr. 1, 2, og 5 og tilknyttede tjenester nr. 1 og 5. Selskapet er 
en uavhengig investeringsrådgiver for store, norske institusjonelle kunder med   
NOK 65 milliarder til forvaltning. Avkastning, langsiktighet, etikk og bærekraft er 
 sentrale  begreper det styres etter. Selskapets virksomhet drives fra Oslo (hovedkontor), 
 Stavanger og Trondheim.

SELSKAPETS UTVIKLING, RESULTAT OG FORTSATTE DRIFT
Selskapet har hatt en positiv resultatutvikling det siste året. Etter styrets oppfatning gir 
årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet 
og dets stilling pr. 31.12.2018. Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede 
og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold 
 etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling.

ARBEIDSMILJØ
Styret anser arbeidsmiljøet i Grieg Investor som godt. Ved årets utgang hadde selskapet 
22 ansatte, 6 kvinner og 16 menn. Sykefravær siste året utgjorde 3,9 % (4,9). Selskapet 
ønsker en virksomhet basert på likestilling og respekt for de ansatte. Styret består i dag 
av 2 kvinner og 4 menn 

YTRE MILJØ
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

RESULTAT, KONTANTSTRØM, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET
Selskapets omsetning i 2018 utgjorde NOK 78,9 mill. (NOK 74,9 mill.). Årsresultatet etter 
skatt ble NOK 13,3 mill. (NOK 9,1 mill.). Driftskostnadene i 2018 utgjorde NOK 61,4 mill. 
(NOK 63,0 mill.). 

Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i selskapet var på NOK 20,1 mill.

Selskapet har investert i videreutvikling av programvaren Grieg Enigma. Investert beløp i 
2018 er NOK 4,7 mill.

Selskapets likviditetsbeholdning var NOK 28,1 mill. pr 31.12.2018. Selskapets evne til 
 egenfinansiering av investeringer er god.

Styrets Årsberetning 2018
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Selskapets finansielle stilling er god. Totalkapitalen var ved utgangen av året NOK 59,5 
mill. (NOK 42,8 mill.). Den bokførte egenkapitalandelen pr 31.12.2018 var 42 % (51 %).

Styrets vurdering er at det ikke foreligger noen betydelig usikkerhet til regnskapsført 
resultat og finansiell stilling.

FINANSIELL RISIKO
Selskapet er kun indirekte utsatt for svingninger i finansmarkedene gjennom honoraret 
som beregnes av kundemidlene. Selskapet har ikke egen handelsportefølje med derav 
følgende finansiell risiko. Likvider er plassert i bank.

På grunn av spredningen på ulike kundesegment og tjenesteområder anser styret den 
finansielle risikoen i selskapet for å være akseptabel.  

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Ordinært resultat viser et overskudd på NOK 13 343 460 etter skatt. Styret foreslår 
 følgende disponering:

 Annen egenkapital     3 300 000
  Konsernbidrag            10 043 460 

Selskapet er opptatt av at det til enhver tid oppfyller minstekrav til ansvarlig kapital. Pr. 
31.12.2018 utgjorde ansvarlig kapital for selskapet NOK 18,6 mill.. Av ansvarlig kapital 
utgjorde 100 % kjernekapital og 0 % tilleggskapital.  Den ansvarlige kapital utgjør 10,8 % 
av beregningsgrunnlaget relatert til faste kostnader. 

Minstekravet til ansvarlig kapital er det største tallet av 8 % av beregningsgrunnlaget 
relatert til faste kostnader og minstekravet på EUR 730.000 (NOK 7,3 mill.).  Ansvarlig 
kapital utover effektivt krav er NOK 4,8 mill.

FREMTIDSUTSIKTER
2018 var et rekordår for Grieg Investor, både inntektsmessig og resultatmessig. Selskapet 
har i dag et godt fundament med dyktige og motiverte ansatte, ledende teknologiske 
løsninger og en solid kundeportefølje. Grieg investor er i dag blant de største og mest 
respekterte aktørene i markedet innenfor uavhengig rådgivning. 

Endringer skjer stadig raskere og som en av de ledende aktørene er selskapet helt 
 avhengige både av å forstå konsekvensene og å være i forkant med løsningene. Grieg 
 Investor har i 2018 tilpasset seg det nye EU-direktivet MiFID II og innført nominee 
tjeneste for selskapets kunder. Dette har ytterligere forsterket selskapets tjenester og 
leveranser, gjennom åpenhet og transparens i finans-markedene. FŃs bærekraftsmål ble 
implementert i forretningsstrategien.
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Selskapets fokus på digitalisering og effektivisering har nå gjort Grieg Investor til 
 verdensledende på sentrale områder knyttet til porteføljeforvaltning. Grieg Enigma, 
selskapets digitale satsning, er en konsekvens av visjonen om å gjøre rådgivning mer 
interaktivt og engasjerende og selskapets ambisjon om å kunne tilby en sømløs bruker-
opplevelse fra råd til rapportering for selskapets kunder.  Dette er en satsning selskapet 
føler seg sikre på at Grieg Investor kommer til å høste av i årene som kommer. ESG og 
bærekraft kommer til å spille en stadig mer sentral rolle for selskapets oppdragsgivere. 
Gjennom Grieg Enigma er selskapet godt posisjonert for å hjelpe kundene til å gjennom-
føre og kontrollere investeringsstrategiene de velger. 

Selskapet har i 2018 ikke mistet noen kunder og samtidig hatt en fin tilvekst av nye 
 oppdragsgivere.  For andre år på rad ble Grieg Investor kåret til årets «Nordic Investment 
Consultancy of the Year». Det er det ingen i Norge som har klart tidligere.

Styret mener Grieg Investor står godt rustet til å ivareta kundenes interesser fremover, 
samt å påta seg nye oppdrag. Styret ser et godt potensial for videre vekst i selskapet. Det 
presiseres at det normalt er usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold.

Petter W. Borg
styremedlem

Nicolai Hafeld Grieg
styremedlem

Oslo, 1. mars 2019

Annicken G. Kildahl
styremedlem

Tiril Aalberg Jakobsen
daglig leder

Stig Grimsgaard Andersen
styrets leder

Kari Sofie Bjørnsen
styremedlem

Gudleik Njå
styremedlem



Resultatregnskap
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Salgsinntekt 78 886 440 74 882 814

Sum driftsinntekter 78 886 440 74 882 814

Lønnskostnad 2, 3 40 880 363 38 841 490

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 3 183 551 3 117 212

Annen driftskostnad 3 17 372 438 21 021 490

Sum driftskostnader 61 436 352 62 980 192

Driftsresultat 17 450 088 11 902 622

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 5 97 675 68 463

Annen finansinntekt 7 034 6 502

Annen rentekostnad 4 627 574

Annen finanskostnad 15 730 4 899

Resultat av finansposter 84 353 69 492

Ordinært resultat før skattekostnad 17 534 440 11 972 115

Skattekostnad på ordinært resultat 6 4 190 980 2 823 975

Ordinært resultat 13 343 460 9 148 140

Årsresultat 13 343 430 9 148 140

Overføringer

Avsatt konsernbidrag 10 10 043 460 5 148 140

Avsatt til annen egenkapital 3 300 000 4 000 000

Sum overføringer 13 343 460 9 148 140



Balanse

EIENDELER Note 2018 2017

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Programvare og andre lignende rettigheter 4 6 696 981 4 852 027

Sum immaterielle eiendeler 6 696 981 4 852 027

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 1 067 555 1 440 798

Sum varige driftsmidler 1 067 555 1 440 798

Sum anleggsmidler 7 764 536 6 292 825

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Kundefordringer 7 1 943 495 137 500

Andre kortsiktige fordringer 11 21 641 624 17 426 356

Sum fordringer 23 585 119 17 563 856

INVESTERINGER

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 28 118 016 18 958 868

Sum omløpsmidler 51 703 134 36 522 724

Sum eiendeler 59 467 670 42 815 549
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Balanse

Egenkapital og gjeld Note 2018 2017

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 9, 10 3 360 000 3 360 000

Annen innskutt egenkapital 10 6 095 391 6 095 391

Sum innskutt egenkapital 9 455 391 9 455 391

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 15 800 000 12 500 000

Sum opptjent egenkapital 15 800 000 12 500 000

Sum egenkapital 25 255 391 21 955 391

Gjeld

Utsatt skatt 38 521 12 721

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 11 2 386 933 2 388 335

Betalbar skatt 6 1 165 185 943 356

Skyldig offentlige avgifter 6 512 742 2 458 819

Avsatt konsernbidrag 10, 11 13 043 455 6 773 868

Annen kortsiktig gjeld 12 11 065 443 8 283 060

Sum kortsiktig gjeld 34 173 759 20 847 438

Sum gjeld 34 212 280 20 860 158

Sum egenkapital og gjeld 59 467 670 42 815 549
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Oslo, 01.03.2019
Styret i Grieg Investor AS

Kari Sofie Bjørnsen
styremedlem

Petter W. Borg
styremedlem

Tiril Aalberg Jakobsen
daglig leder

Annicken G. Kildahl
styremedlem

Nicolai Hafeld Grieg
styremedlem

Stig Grimsgaard Andersen
styreleder

Gudleik Njå
styremedlem
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Kontantstrøm 
oppstilling

2018 2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad 17 534 440 11 972 115

Periodens betalte skatt -943 355 -296 068

Ordinære avskrivninger 3 183 551 3 117 212

Fordring driftstilskudd fra SkatteFUNN (kostnadsført grunnlag) 0 -85 500

Endring i kundefordringer -1 805 995 57 749

Endring i leverandørgjeld -1 402 1 374 723

Endring i andre tidsavgrensingsposter 2 121 038 -2 879 239

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 20 088 277 13 260 992

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0 -109 243

Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler -4 655 263 -1 087 419

Innbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs.) 500 000 0

Utbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs.) 0 -500 000

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -4 155 263 -1 696 662

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Utbetalinger av konsernbidrag til morselskap -6 773 868 -7 106 412

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -6 773 868 -7 106 412

Netto kontantstrøm for perioden 9 159 149 4 457 918

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 18 958 868 14 500 950

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 28 118 016 18 958 868

Denne består av:

Bankinnskudd m.v. 28 118 016 18 958 868

Ubenyttet driftskreditt utgjør i tillegg 0 0



Noter til  
årsregnskapet
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 

Generelt
Årsregnskapet for Grieg Investor AS er satt opp i samsvar 
med regnskapsloven og er utarbeidet etter norske regnskaps-
standarder og anbefaling til god regnskapsskikk. Klientmidler 
og tilgodehavende fra kunder og gjeld til kunder som ikke 
ansees å tilhøre selskapet, er ikke medtatt i  balansen.

Honorarer inntektsføres kvartalsvis i henhold til løpende 
avtaler.

Klassifisering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som 
 forfaller til betaling innen ett år.

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp 
på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives 
til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være 
forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp 
på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til 
pålydende med fradrag for påregnelig tap.

Valuta
Pengeposter, fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er 
omregnet til balansedagens kurs. Transaksjoner i uten-
landsk  valuta innregnes i og måles i NOK på transaksjons-
tidspunktet. Gevinst og tap som følge av valutakurs-
endringer innregnes i resultatregnskapet

Immaterielle eiendeler
Utgifter til immaterielle eiendeler balanseføres i den grad 
det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel  knyttet 
til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og 
utgiftene kan måles pålitelig. Vedlikehold av eksisterende 
immaterielle eiendeler kostnadsføres. Immaterielle eiendeler 
med  begrenset økonomisk levetid måles til anskaffelseskost, 
fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over drifts-
midlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en 
kostpris som overstiger NOK 15.000. Direkte vedlikehold av 
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, 
mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets 
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
 periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt 
skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige 
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og 
skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til 
fremføring ved utgangen av regnskapsåret. 

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige  forskjeller 
som reverserer eller kan reversere i samme periode er ut-
lignet og nettoført. Andre skattereduserende forskjeller er 
ikke utlignet, men balanseført dersom det er sannsynlig at 
foretaket kan utnytte dem, og eventuelt nettoført.

Konsernregnskap
Selskapet inngår i konsernregnskapet til Grieg Maturitas AS, 
C.Sundtsgt. 17, 5004 Bergen.

Pensjoner
Selskapets pensjonsordning for ansatte er en innskudds-
ordning.  Premieinnbetalinger til denne innskuddsordningen 
kostnadsføres løpende, følgelig blir det ingen balanseføring.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte 
metoden.

Offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd inklusiv Skattefunn regnskapsføres når 
det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle 
vilkårene knyttet til tilskuddene og at tilskuddene vil bli 
 mottatt. Tilskudd føres til fradrag i den kostnad som til-
skuddet er ment å dekke. Investeringstilskudd balanseføres 
og innregnes på en systematisk måte over eiendelens bruks-
tid. Investeringstilskudd innregnes ved at tilskuddet trekkes 
fra ved fastsettelse av eiendelens balanseførte verdi.  
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2018 2017

Lønninger 31 758 202 29 310 963

Arbeidsgiveravgift 4 798 683 4 807 749

Pensjonskostnader 2 386 888 3 157 600

Andre lønnsrelaterte ytelser 1 936 590 1 565 178

Sum 40 880 363 38 841 490

Sysselsatte årsverk 23,6 24,7

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønn  2 066 244  650 000 

Pensjonsutgifter  126 647  -   

Annen godtgjørelse  272 744  -   

Kostnadsført godtgjørelse til revisor 2018 2017

Lovpålagt revisjon 102 000 101 000

Andre attestasjonstjenester 76 076 180 836

Skatterådgivning 70 000 0

Annen bistand* 328 811 4 000

Sum godtgjørelse til revisor 576 887 285 836

NOTE 2 PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER 

For pensjonssparing brukes en innskuddsbasert ordning i 2018. Alle 22 medarbeidere er omfattet. Årets innbetaling er  
NOK 2 386 888 som tilsvarer årets pensjonskostnad.

NOTE 3  LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE MM. 

Lønn til daglig leder er inklusive bonus. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre 
nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Grieg 
 Investor AS har en bonusordning som gjelder alle ansatte og er basert på resultat før skatt. Denne bonusandelen reduseres 
med  bonusandelen som tilfaller ansatte som har arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for selskapets risikoekspondering 
 (Bonus-II ordningen). Deres bonus er beregnet som en andel av risikojustert resultat. Compliance ansvarlig sin bonus besluttes 
blant annet utfra kvalitative vurderinger som ikke er resultatavhengige.       

Deltakerne i Bonus-II ordningen har en tilbakeholdt bonus, i.h.h.t forskrift om godtgjørelse i finansinstitusjoner, verdipapir-
foretak og forvaltningsselskap for verdipapirfond (Godtgjørelsesforskriften). Bonusen skal utbetales over en periode på 3 år. 
Selskapet har rett til å redusere tilbakeholdt bonus i.h.h.t forskrift, gitt at økonomien i selskapet tilsier dette.

*Av det som er levert av annen bistand utgjør NOK 243 067 arbeid med innføringen av nominee og NOK 85 744 i andre 
 tjenester.



NOTE 4 IMMATERIELLE OG VARIGE DRIFTSMIDLER
Immaterielle  

eiendeler
 Varige  

driftsmidler 

Anskaffelseskost 01.01.2018 8 430 926 2 963 623

Tilgang 4 655 262 0

Avgang 0 -23 029

Tilskudd Skattefunn 0 0

Anskaffelseskost 31.12.2018 13 086 188 2 940 594

Egen programvare er videreutviklet i 2018 med MNOK 4,7 i utviklingskostnader.

NOTE 5 SPESIFIKASJON ANNEN RENTEINNTEKT
Posten «annen renteinntekt» i resultatregnskapet består av ordinære renteinntekter fra innskudd i bank og lån til 
 morselskapet.

NOTE 6 SKATT

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2018 6 389 206 1 873 039

Bokført verdi 31.12.2018 6 696 981 1 067 555

Årets avskrivninger 2 810 308 373 243

Økonomisk levetid  3 år  3-10 år 

Avskrivningsplan  Lineær  Lineær 

Midlertidige forskjeller som inngår i grunnlaget for utsatt skatt 2018 2017

Immaterielle eiendeler -385 404 -900 440

Driftsmidler 175 094 255 306

Kundefordringer 0 -200 000

Sum midlertidige forskjeller -210 310 -845 134

Beregnet utsatt skatt (22 %/23 %) -46 268 -194 381

Beregnet utsatt skatt på forskjeller som ikke skal inngå i grunnlag  
for utsatt skatt (22 %/23 %) 84 789 207 101

Beregnet utsatt skattefordel/utsatt skatt (22 %/23 %) i årsregnskapet 38 521 12 721

Selskapet har balanseført utsatt skatt i henhold til ovenstående oppstilling for selskapet. Utsatt skattefordel er 22 % av netto 
skattemessig verdi på midlertidige forskjeller.
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Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt 2018 2017

Ordinært resultat før skatt 17 534 440 11 972 115

Endring i forskjeller som ikke skal inngå i grunnlag for utsatt skatt 515 036 279 674

Permanente forskjeller (gaver, representasjon mv) 694 825 12 664

Grunnlag for årets skattekostnad 18 744 301 12 264 453

Endring i forskjeller som skal inngå i grunnlag for utsatt skatt -634 823 -297 503

Grunnlag for betalbar skatt i resultatet 18 109 478 11 966 950

Avgitt konsernbidrag -13 043 455 -6 773 868

Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) 5 066 023 5 193 082

Fordeling av skattekostnad

Betalbar skatt (23 %/24 %) 4 165 180 2 872 068

For mye, for lite avsatt i fjor 0 -51 819

Endring utsatt skatt 27 551 4 279

Endring i utsatt skatt som følge av endret skattesats -1 751 -553

Sum ordinær skattekostnad 4 190 980 2 823 975

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt - 23 %/24 % av grunnlag 1 165 185 1 246 340

Tilskudd Skattefunn 0 -302 984

Sum betalbar skatt i balansen 1 165 185 943 356

Antall aksjer Pålydende Bokført

Ordinære aksjer 210 000 16 3 360 000

NOTE 7 KUNDEFORDRINGER

Selskapet har MNOK 0,6 i kundefordringer som er eldre enn 30 dager per 31.12.2018. Disse er betalt i løpet av januar 2019.

NOTE 8 KONTANTER OG BANKINNSKUDD

Selskapets bundne bankmidler utgjør NOK 1 505 886 pr 31.12.2018.

NOTE 9 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER

Aksjekapitalen i Grieg Investor AS pr 31.12.2018 består av følgende:

Grieg Investor Holding AS eier alle aksjene i selskapet, og alle aksjene har samme rettigheter.

forts. NOTE 6 SKATT
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2018 2017

Avgitt konsernbidrag  13 043 455  6 773 868 

Kundefordringer  -    -   

Leverandørgjeld  268 977  362 448 

2018 2017

Opptjent lønn, godtgjørelse mv. 7 317 482 5 162 684

Feriepenger 2 718 896 2 771 656

Påløpte kostnader 492 848 173 719

Diverse kortsiktig gjeld 536 217 175 001

Sum annen kortsiktig gjeld 11 065 443 8 283 060

Aksjekapital Annen innskutt 
egenkapital

Annen  
egenkapital

Sum  
egenkapital

Egenkapital 01.01.2018  3 360 000  6 095 391  12 500 000  21 955 391 

Årets resultat  -    -    13 343 460  13 343 460 

Konsernbidrag  -    -    -10 043 460  -10 043 460 

Egenkapital 31.12.2018  3 360 000  6 095 391  15 800 000  25 255 391 

Disponert til konsernbidrag med skattemessig virkning er NOK 13 043 455 (netto etter fradrag for skatt tilsvarende  
NOK 10 043 460).      

NOTE 11 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V.

NOTE 12 SPESIFIKASJON ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Posten «annen kortsiktig gjeld» i balansen består av følgende poster:

NOTE 10 EGENKAPITAL

NOTE 13 KAPITALDEKNING

Selskapet er underlagt krav til ansvarlig kapital i henhold til Kapitalkravforskriften. 
 
Ansvarlig kapital består av kjernekapital (innbetalt aksjekapital og annen egenkapital) og tilleggskapital (ansvarlig lånekapital). 
Grieg Investor AS har ikke ansvarlig lånekapital. Som følge av endringer i regelverket i 2014 for rapportering av kapitaldekning, 
er selskapet omfattet av unntaksbestemmelsen fra hovedregelene for beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko. Fra og 
med 3. kvartal 2014 har selskapet rapportert kapitaldekning relatert til faste kostnader, jf. kapitalkravforskriften § 41-2.
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Beregning av faste kostnader

a) Legg sammen inntektene til foretaket 78 886 440

b) Legg til evt. negativt resultat før skatt 0

c) Legg til 35 % av honorar til agenter, jf verdipapirhandellova (vphl.) § 2-4 (3) 0

d) Fra summen av a), b) og c) trekker man fra følgende poster:

- positivt resultat før skatt -17 534 440

- variabel bonus til ansatte, og variabel avkastning til evt. indre selskap -6 485 341

- andre disponeringer av foretaket sitt overskudd før skatt, forutsatt at de er fullt ut variable 0

- kurtasjegodtgjørelse som blir betalt til ordreformidlere 0

- variable avgifter som blir betalt til børser, autoriserte makedsplasser,  
   verdipapirregistre og oppgjørssentraler

0

- renteutgifter i tilknytning til oppbevaring av klientmidler 0

- engangskostnader knyttet til ekstraordinær virksomhet 0

Sum faste kostnader 54 866 659

En fjerdedel av beløpet som fremkommer etter utregningen ovenfor utgjør kravet til  
ansvarlig kapital for foretaket 13 716 665

forts. NOTE 13 KAPITALDEKNING

2018 2017

Risikogruppe Bokført verdi Vektet verdi Bokført verdi Vektet verdi

0 %

10 %

20 % 28 118 016 5 623 603 18 958 868 3 791 774

50 % 0 0 0 0

100 % 31 349 654 31 349 654 23 856 681 23 856 681

Operasjonell risiko 0 0 0 0

Beregningsgrunnlag relatert  
til faste kostnader 0 134 485 052 0 155 109 845

59 467 670 171 458 309 42 815 549 182 758 300

Risikovektet beregningsgrunnlag 171 458 309 182 758 300

Kapitalkrav 8 % 13 716 665 14 620 664
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Ansvarlig kapital 2018 2017

Bokført egenkapital 25 255 391 21 955 391

Immaterielle eiendeler -6 696 981 -3 528 960

Justering utsatt skatt immaterielle eiendeler 0 0

Kjernekapital 18 558 410 18 426 431

Tilleggskapital 0 0

Ansvarlig kapital 18 558 410 18 426 431

Kapitaldekningsprosent 10,8 % 10,1 %

Finanstilsynets minstekrav 8 % 8 %

Selskapet har konsesjon for verdipapirforetak og må i henhold til Verdipapirforetaksloven § 2-3 ha en ansvarlig kapital i norske 
kroner som til enhver tid minst tilsvarer 730 000 EUR.  Kravet om ansvarlig kapital er oppfylt pr 31.12.18.

NOTE 14 FINANSIELL MARKEDSRISIKO

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risiko for at selskapet ikke vil kunne oppfylle finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller.  Selskapet 
mottar honorar fra løpende avtaler om forvaltning/investeringsrådgivning etterskuddsvis. Samtidig har selskapet en del kost-
nader som forfaller til betaling løpende. Dette kan medføre begrenset likviditet i perioder. Selskapets likviditetsstyring skal, så 
langt det er mulig, sikre at tilgjengelig likviditet er tilstrekkelig til å innfri forpliktelsene ved forfall.

Markedsrisiko
Selskapet er bare indirekte utsatt for svingninger i finansmarkedene gjennom honoraret som beregnes av kundemidlene. 
Selskapet har ikke egen handelsportefølje med derav følgende finansiell risiko. Likvider er plassert i bank.

Renterisiko
Selskapet har flytende rente på bankinnskudd og gjeld, og er utsatt for svingninger i låne- og innskuddsrenter.

NOTE 15 TRANSAKSJONER MELLOM NÆRSTÅENDE PARTER

Selskapet har i 2018 hatt avtale om investeringsrådgivning med følgende selskap i Grieg Gruppen:
Grieg International AS
Grieg International II AS
Grieg Shipping II AS
Grieg Star Group AS
Grieg Foundation
Grieg Kapital AS

Gruppens selskaper bidrar i 2018 med en inntekt på NOK 1,7 mill. I 2018 kjøpte selskapet økonomi-, IT- og andre tjenester fra 
Grieg Group Resources AS for NOK 2,4 mill..       
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NOTE 16 KLIENTMIDLER

Klientmidler er midler som tilhører selskapets kunder. Midlene står på separat konto i bank merket klientmidler, og er ikke 
 medtatt i selskapets balanse.

NOTE 17 LIKVIDITETSRISIKO

Tabellen nedenfor viser forfallstruktur for eiendeler og forpliktelser.

2018 2017

Klientmidler 114 929 672 88 765 785

Klientansvar 114 929 672 88 765 785

Netto klientmidler/klientansvar 0 0

Inntil  
1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 

år
Over 

5 år
Ingen 

restløpetid Totalt

Anleggsmidler 7 764 536 7 764 536

Kundefordringer 1 943 495 1 943 495

Andre korts. fordringer 2 428 618 19 213 006 0 21 641 624

Bankinnskudd 28 118 016 28 118 016

Sum eiendeler 4 372 113 19 213 006 0 0 0 35 882 551 59 467 670

Utsatt skatt 38 521 38 521

Leverandørgjeld 2 386 933 2 386 933

Betalbar skatt 1 165 185 1 165 185

Skyldig off. avg. 2 527 471 3 985 271 6 512 741

Konsernbidrag 13 043 455 13 043 455

Annen korts. gjeld 854 064 7 317 482 2 718 897 175 000 11 065 443

Sum gjeld 5 768 468 25 511 393 2 718 897 0 0 175 000 34 212 280

Netto likviditets-
eksponering på  
balanseposter

-1 396 355 -6 298 387 -2 718 897 0 0 35 707 551 25 255 390
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