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Portefølje

SELSKAP 

www.otovo.no www.esmartsystems.com.no

SEGMENT

Solar Smart grid

KORT  
BESKRIVELSE

Tilbyr huseiere skreddersydde prisløsninger på  
takmonterte solpanel, samtidig med at de drifter  
en markedsplattform med hundrevis av installatør- 
selskaper som algoritmisk byr på de genererte  
prosjektene.

Plattform som samler, analyserer, visualiserer og kon-
verterer sanntids operasjonsdata, bla. ved utstrakt 
bruk av AI. De tilbyr systemer for automatisk gjen-
kjenning av komponenter og feil i kraftnettet. Dette 
gir nettselskapene bedre innsikt, høyere effektivitet 
og kan redusere drift- og vedlikeholdskostnader.

MARKEDER 
HK

HK: Oslo, Norway HK: Halden, Norway

KLIMAGASS- 
REDUKSJON

Global produksjon av solenergi har økt fra under  
1 GW i år 2000 til over 300 GW i 20171. I 2050 er det 
anslått at 7 % av verdens energiforsyning vil komme  
fra solpanel på tak2.

Innfasing av fornybar energi vil kreve bedre  
utnyttelse og fleksibilitet i strømnettet. Smarte  
nettverk øker implementeringen av og tilgangen  
til fornybar energi3. I tillegg har smarte nettverk  
en direkte effekt på energibesparelse og CO2  
reduksjon4.

BÆREKRAFTS- 
EFFEKT

INNGANG Oktober 2018 Desember 2018

INVESTERING 
NOKM, %

NOKm 45
10,33 %

NOKm 40
10,29 %

STØRRE
MEDINVESTORER

• KLP
• Agder Energy Venture
• Akershus Energi
• OBOS

• Equinor Energy Ventures
• Kongsberg Digital

Vårt investeringsfokus

Vårt investeringsunivers

Fonds-
investeringer

Fonds- 
investeringer

SÅKORN
Tid

VEKSTVENTURE CAPITAL
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Lønnsomhet
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<

<
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Transport 
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ENERGIEFFEKTIVISERING

Karbonfangst
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MULIGGJØRENDE GRØNN ENERGI

Batteri 
Digitalisering

Smart grid
Hydrogen

Sol
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Gjenbruk
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BÆREKRAFT

1)  IRENA Cost and competitiveness indicators: Rooftop solar PV
2)  Drawdown.org
3)  IEA Technology Roadmap Smart Grids
4)   U.S. Department of Energy, The Smart Grid: An Estimation of the Energy and CO2 Benefits
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Vårt oppdrag er å gjøre lønnsomme,  
langsiktige investeringer som bidrar til 

klimagassreduksjon. Vi vil skape positive 
ringvirkninger i samfunnet og akselerere 

det grønne skiftet.
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Nysnø forandrer landskapet

Det mest slående ved oppstartsåret til Nysnø er alle mulighetene som åpenbarer seg. Hundrevis av 
selskaper i Norge viser vilje og evne til å skape nye næringskrystaller. 

Nysnø Klimainvesteringer AS (Nysnø) har hatt om lag  
seks måneder i 2018 på å etablere seg i Stavanger, høste 
erfaringer og bygge organisasjonen. Vi har fått en fantastisk 
gjeng på plass og gjort våre første investeringer. 

Nysnø har fått et tydelig mandat til å løfte frem klima-
gassreduserende teknologier. Investeringene våre skal 
være lønnsomme og gjøres i samarbeid med private 
investorer. Ved å plante fornybarflagget i oljehoved- 
staden Stavanger har regjeringen sendt et sterkt signal 
om omstillingen vi som nasjon står ovenfor. Energiland-
skapet er i endring og det betyr utfordringer, og nye 
muligheter for Norge. 

Evnen forplikter
I Norge er vi få i antall, men vi kan skape store endringer. 
Vi har blitt søkkrike på olje og gass. Samtidig har vi vært 
med på å skape en global klimakrise. Vi har evnen til å 
bidra, og en forpliktelse. Oljeveksten har skapt et kunn-
skapssamfunn med en teknologimodenhet mange land 
misunner oss. Vannkraft har gitt oss ren elektrisitet, et 
stabilt strømnett og godt utviklet infrastruktur. Vår lang-
strakte kyst og maritime ekspertise gir oss en plattform 
for videre høsting av både energi og andre ressurser fra 
havrommet. Dette er et fantastisk utgangspunkt for  
ytterligere innovasjon.

Parisavtalen har tre overordnede mål; begrense tempe- 
raturstigningen, gjøre nødvendig klimatilpasning og sørge 
for at de globale finansstrømmene er forenelig med lave 
klimagassutslipp og klimarobust utvikling.Dette er kjernen  
i oppgaven til Nysnø. 
 

Samarbeid og kunnskap
Regjeringen har opprettet Nysnø for at vi skal være med 
og bringe norsk teknologi til et internasjonalt marked. 
Nysnø investerer på kommersielle vilkår i unoterte selskaper 
og fond, og er heleid av staten ved Nærings- og fiskeri-
departementet. Klimagassreduksjoner, lønnsomhet og 
samarbeid er en forutsetning for alle våre investeringer, 
og vi merker allerede at Nysnø har en utløsende effekt 
for å flytte mer privat kapital til grønn teknologi. 

Tradisjonelt har mye av privatkapitalen i Norge vært 
investert innen oljenæring, shipping og eiendom. Flere 
ønsker å investere i klimagassreduserende teknologi,  
men opplever at det er et umodent felt. I Nysnø satser  
vi på systematisk kompetansebygging innenfor grønn  
teknologi. På denne måten kan vi bli en katalysator for 
andre forvaltningsmiljøer med lignende mandater. 

Store problemer – store muligheter
Vårt investeringsunivers favner teknologi og løsninger 
som bidrar til direkte og indirekte klimagasskutt. Å løse 
klimautfordringen er kostbart, men representerer samti-
dig en mulighet for selskaper med løsninger på problemet, 
og for investorer med kapital å investere i disse selskapene.  
I 2018 gjorde vi to investeringer; Otovo og eSmart Systems. 

eSmart Systems utvikler avansert programvare som sikrer 
drift, god utnyttelse og økt fleksibilitet i strømnettet. Nysnø 
definerer dette som en muliggjørende teknologi som vil 
bidra til at infrastrukturen vil håndtere et stort og varig 
skift til mer variabel fornybar energiproduksjon. Uten 
eSmart sin teknologi kan strømnettet bli en flaskehals  
for omstilling. 

Administrerende direktørs kommentar

Otovo-investeringen faller innenfor flere kategorier i  
og med at selskapet utvikler en muliggjørende digital 
plattform for økt salg og installasjon av solceller til  
private hjem. I fremtiden mener vi at energiproduksjonen 
vil bli mer desentralisert og distribuert. Otovo har laget 
en plattform som gjør det mulig å akselerere veksten for 
desentralisert lokal solstrømproduksjon i mange land.  
I første kvartal 2019 gjorde Otovo et oppkjøp av en  
spennende konkurrent i Frankrike som vil akselerere 
selskapets vekst i dette markedet. 

Nye næringskrystaller
Energimarkedene globalt står foran en stor omlegging, 
det samme gjør norsk økonomi. Motivasjonen til å akse-
lerere det grønne skiftet er sterk, men vekstbetingelsene 
må være til stede.

For at snøkrystaller skal dannes, må en forstyrrelse til. 
Rent vann må ha noe å fryse på. Et støvkorn, litt aske eller 
kanskje et bittelite frø. For at det skal vokse frem nydelige 
krystaller må vekstforholdene ligge til rette.

Klimautfordringen fungerer som en slik forstyrrelse.  
Nysnø legger vekstvilkårene til rette. Sammen skal vi  
klare å utvikle nye næringskrystaller som gagner det 
globale klimaet og verdiskaping i Norge. 

Siri M. Kalvig
Administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer AS

Nysnø Klimainvesteringer aksele-
rerer det grønne skiftet og løfter 
frem selskaper som tilbyr klima-
gassreduserende teknologi eller 
løsninger. I 2018 har selskapet 
bygget organisasjonen og foretatt 
to investeringer. Otovo var Nysnø 
sin første investering. 

Fra toppen: Siri M. Kalvig, Jean- 
Baptiste Curien, Bjørn Munthe,  
Eivind E Olsen og Frances Eaton.

FOTO: Elisabeth Tønnessen 
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Et godt globalt klima

Verden står foran noen ambisiøse klimamål, og Nysnø  
sin aktivitet utgjør en del av Norge sitt bidrag. Innen  
2030 skal Norge redusere sine utslipp med minst 40  
prosent, sammenlignet med utslippsnivåene i 1990,  
både ved egne kutt og ved å bruke EU sine fleksibilitets-
mekanismer. Innen 2050 skal vi ikke lenger ha utslipp 
som bidrar til skadelig global oppvarming. Da kan vi  
kalle oss et lavutslippssamfunn.

For å komme i mål trengs det tiltak som løser klimaut- 
fordringen, men som også sikrer verdiskaping. Det er her 
Nysnø kommer inn! En verden i endring gir mange nye 
investerings- og næringsmuligheter. Vi skal finne fram til 
selskapene med de smarteste løsningene, og bidra til at 
produktene og tjenestene deres raskere ser dagens lys.

Hvordan jobber Nysnø for å fremme miljø, sosiale 
hensyn og god selskapsstyring? 
Vi vil investere sammen med andre som ønsker å bidra 
til bærekraftige investeringer. Investeringer som både 
er lønnsomme og beveger oss i en grønnere retning. 
Sammen kan vi bygge en ren, bærekraftig og karbonnøytral 
verden innen 2050.

Nysnø sitt arbeid med miljø, sosiale hensyn og selskaps-
styring (Environmental, Social and Governance, ESG) tar 
utgangspunkt i selskapets kjernevirksomhet:

• Lønnsomhet: Nysnø skal over tid levere markeds- 
messig avkastning gitt risikoen.

• Klimagassreduksjon: Nysnø sine investeringer gjør 
det mulig å utvikle og kommersialisere teknologi  
som bidrar til reduserte klimagassutslipp. 

• Verdiskapning: Nysnø fungerer som katalysator  
for privat investering- og næringsvirksomhet,  
fremmer teknologiutvikling og øker bevisstheten  
om klimagassutslipp og bærekraft.

• Langsiktighet: Nysnø har tålmodig kapital med lang 
investeringshorisont, og den økonomiske, miljømessige 
og sosiale lønnsomheten måles langsiktig. Fremtidens 
virksomheter må være bærekraftige.

Nysnø skal investere i selskaper som direkte eller indirekte 
bidrar til å redusere klimagassutslipp. Miljøhensyn har 

dermed en fremtredende plass i selskapets investerings-
prosess. Vi mener at bærekraftige forretningsmodeller er 
en forutsetning for langsiktig lønnsomhet. Nysnø vil bidra 
til et aktivt, robust og bærekraftig norsk næringsliv og 
finansmarked som tilbyr gode, klimavennlige løsninger og 
investeringsmuligheter. Vi integrerer miljø, sosiale hensyn 
og selskapsstyring i vår investeringsvirksomhet.

Forventninger til oss selv
Investeringsbeslutningen
Nysnø investerer i aksjer og obligasjoner fra unoterte 
utstedere og i fondsandeler. ESG integreres i investe-
ringsbeslutningen i alle aktivaklasser, men informasjons-
tilgangen og analysen varierer ut fra type investering. 
Reduksjon av klimagassutslipp er selve inngangsporten 
for Nysnø sine investeringer, men øvrige ESG hensyn skal 
også vurderes og vektlegges.

Eierskapsutøvelse
Nysnø er en langsiktig eier og skal bruke sin innflytelse til 
stadig forbedring av selskapenes arbeid med bærekraft 
og samfunnsansvar. Nysnø skal i dialog med selskapene 
sette fokus på håndtering av vesentlige risikoer og mulig-
heter knyttet til miljø- og samfunnspåvirkning. I tillegg vil 
Nysnø engasjere seg gjennom overvåking av selskapenes 
utvikling og dialog med ledelsen. 

Nysnø sine investeringer  
gjør det mulig å utvikle og  
kommersialisere teknologi  

som bidrar til reduserte  
klimagassutslipp. 

Hva er ESG?

ESG står for Environment, Social and Governance. 
På norsk brukes begrepene miljø, sosiale forhold 
og selskapsstyring. Dette omtales ofte også som 
ansvarlige investeringer eller bærekraftige inves-
teringer. Noen eksempler på forhold som vurderes 
kan være:
Miljø – i hvilken grad bidrar selskapet positivt til 
miljøet? Hva er risikoen for miljøskade dersom noe 
skulle gå galt?

Sosiale hensyn – har alle ansatte arbeidskontrakter 
som tilfredsstiller lovens krav? Har bedriften gode 
helse- miljø og sikkerhetsrutiner? Hva er risikoen 
for liv og helse for de ansatte og omkringliggende 
befolkning dersom en ulykke skulle inntreffe?

Selskapsstyring - har selskapet et kompetent styre? 
Har selskapet fulgt kravene til rapportering og 
informasjon?
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Forventninger til våre medinvestorer
Nysnø forventer ansvarlig og bærekraftig investerings-
praksis fra sine medinvestorer. Medinvestoren forventes 
å ha egne ESG-prosedyrer og bruke sin eierinnflytelse 
til å påvirke selskapene i tråd med beste ESG-praksis og 
PRI-prinsippene. 

Forventninger til våre porteføljeselskaper
Selskapene vi investerer i har som kjernen i sin forret-
ningside å bidra til reduserte klimagassutslipp. Dette er 
et bra utgangspunkt for å jobbe med bærekraft. Samtidig 
omfatter Nysnø sitt investeringsmandat selskaper av 
ulik modenhet og kapasitet, særlig i forhold til rapporte-
ringssystemer. Det er også en fare for at man kan overse 
potensielle ESG-risikoer nettopp fordi hovedfokuset er på 
klimaaspektet.  

Nysnø forventer at selskapene opererer i tråd med rele-
vante lover og forskrifter i tillegg til anerkjente normer 
for forretningsadferd, menneskerettigheter, arbeidslivs-
forhold, miljøhensyn og korrupsjonsbekjempelse. Nysnø 
vil primært søke å fremme ESG hensyn gjennom sitt eier-
skap og hjelpe selskapene til å bli stadig mer bevisste på 
ESG-relaterte problemstillinger. Dersom et selskap skulle 
gjøre grove brudd på ESG-retningslinjer vil det kunne få 
konsekvenser for Nysnø sitt eierskap.

Porteføljens bærekraftsbidrag 
Nysnø evaluerer hvert selskap før investering. Selskapets 
produkter eller tjenester må ha et påviselig potensiale for 
reduksjon av klimagassutslipp for å være innenfor Nysnø 
sitt mandat. I tillegg vurderer vi hvilke positive ringvirk-
ninger selskapet bidrar til, systematisert gjennom FNs 
bærekraftsmål. 

Nysnø forventer ansvarlig  
og bærekraftig investeringspraksis  

fra sine medinvestorer

Hva er PRI?

PRI – Principles for Responsible Investment – er et 
uavhengig rammeverk for ansvarlige investeringer. 
PRI springer ut av et FN-initiativ fra 2005 der det 
ble fastslått seks prinsipper for ansvarlige investe-
ringer. Disse prinsippene ble lansert i april 2006. 
Ved å signere på prinsippene påtar investorer seg 
å opptre i samsvar med prinsippene og fremme 
ansvarlige investeringer. Nysnø signerte prinsippene 
i 2018.

De seks PRI-prinsippene for ansvarlige 
investeringer:
–  Innarbeide ESG-temaer i investeringsanalyser  

og beslutningsprosesser
–  Være aktive eiere og innarbeide ESG-temaer  

i eierskapsutøvelse
–  Arbeide for tilfredsstillende rapportering av 

ESG-temaer fra selskaper man er investert i
–  Fremme aksept for, og implementering av,  

prinsippene i finansmarkedet
–  Samarbeide for å sikre en effektiv gjennomføring 

av prinsippene
–  Rapportere om sine aktiviteter og implemente-

ring av prinsippene

 ÅRSRAPPORT 2018   Nysnø Klimainvesteringer AS11



Coolness at a glance
31.12.2018

www.nysnoinvest.no

Sustainable Business

Future Proof

Ecosystems

Socio-economic

HumanitySustainable Living

Climate

Greenhouse gas  
impact

Greenhouse Gas Impact

Behind the Coolness

www.nysnoinvest.no

Methodology
Nysnø employs in-house evaluations and methodology 
when evaluating a company’s coolness. We are seeking 
to make profitable investments that help reduce 
greenhouse gas emissions and reverse global warming 
while creating positive societal impact. A company’s 
coolness indicates in what manner and to what degree 
the company contributes to these goals. 

Nysnø incorporates coolness considerations in all parts 
of the investment process and uses the Sustainable 
Development Goals to structure the societal impact of 
the investments. Nysnø will report sustainability 
anually at a portfolio level.

Sustainable Development Goals
Evaluation of impact on relevant sustainable 
development goals. The goals are grouped thematically 
for ease of reference. Many other groupings are 
equally relevant and there is also a degree of overlap 
between the groups. Scoring ranges from no impact 
(inner circle) to significant impact (outer circle).

Greenhouse gas impact
Potential greenhouse gas emission reduction of the 
company’s business based on Nysnø’s evaluation of 
and projections from the company’s 5 year business 
plan, market potential and current baseline for 
comparable activity. The score reflects a combination 
of level of greenhouse gas emission reduction potential 
and additionality of business (i.e. improving on current 
businesses or introducing new concept). This score 
visualises the potential CO2 reductions of 
implementing the company’s technology measured 
against the baseline emissions stemming from the 
activity with today’s technology. The score shows the 
impact potential based on Nynsø’s investment thesis 
when investing in the company, revised annually. 

Range: from improvement on existing technology for 
short term reduction to innovative new zero emissions 
solutions for activities that currently contribute to 
greenhouse gas emissions.

Sustainable Business
Evaluation of company’s reported business practices, 
including sourcing, use and decomissioning compared 
to baseline within industry sector and geography.

Range: from standard to significantly above standard

Future Proof
The score indicates the adaptability and longevity of 
the company’s business and shows Nysnø’s evaluation 
of the degree to which the company’s technology and 
business model contributes to a sustainable future. 
Nysnø is a long-term investor and is mandated to 
prioritise zero emissions solutions. A company’s 
technology and business model can have different 
roles in transitioning to a carbon neutral future and this 
score seeks to visualise the temporal aspect of the 
investment’s coolness. 

Range: from improving the carbon footprint of current 
processes and business models ensuring that the 
current level is peak carbon for the relevant activity to 
business models securing zero emissions or carbon 
neutrality that will thrive in a carbon neutral future.
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Årsberetning

Nysnø har lagt bak seg et begivenhetsrikt og produktivt oppstartsår. Selskapet har bygget  
organisasjonen, vært i dialog om et stort antall potensielle investeringer, blitt ønsket velkommen  

av både offentlige og private aktører og foretatt sine første investeringer. 

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 ba Stortinget 
regjeringen forberede opprettelse av «Fornybar AS». I 
forslaget til statsbudsjett for 2017 fremmet regjeringen 
forslag til investeringsmandat, organisering og budsjette-
ring av selskapet. I februar samme år kunngjorde olje- og 
energiministeren at selskapet skulle legges til Stavanger-
regionen. Selskapet ble formelt stiftet den 20. desember 
2017.

På nyåret 2018 startet styret arbeidet med å rekruttere 
administrerende direktør, og i mai ble Siri M. Kalvig ansatt. 
Rekruttering av den øvrige organisasjonen har pågått 
gjennom året, og ledergruppen var på plass i oktober.  
Organisasjonen teller ved utgangen av året fem fast  
ansatte, i tillegg til to innleide som til sammen utgjør  
ett årsverk.  

Selskapet endret i november formelt navn til Nysnø  
Klimainvesteringer AS.

Året har vært preget av høy aktivitet, både internt og  
eksternt. Parallelt med å etablere Nysnø har man hatt 
stor aktivitet ut i markedet. I løpet av siste halvår har 
Nysnø hatt dialog med omlag 200 selskaper. Dette er 
selskaper lokalisert over hele landet og innenfor en rekke 
sektorer, som alle bidrar til redusert klimagassutslipp. 

Styret erfarer at lokaliseringen i Stavanger har vært 
vellykket. Både næringslivet, det politiske miljøet og 
akademia har vært gode støttespillere i etableringen av 
selskapet. Nysnø opplever etter etablering stor interesse 
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Tilgangen til 
kvalifisert arbeidskraft har vært svært god. 

Investeringsmulighetene (‘deal flow’) i året som gikk  
har vært over all forventning. I 2018 ble det gjort to 
investeringer i henholdsvis Otovo AS og eSmart Systems 
AS. Aktiviteten inn i 2019 er høy og investeringsmulig- 
hetene gode. 

Virksomhetens art 
Selskapets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp 
gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar 
til dette. Investeringene skal i hovedsak rettes mot ny 
teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommer-
sialisering. Investeringsfokus for selskapet skal være  
bedrifter i tidlige faser. Selskapet kan gjennomføre 
oppfølgingsinvesteringer i senere faser. Selskapet skal 
investere i unoterte selskaper og/eller fond rettet mot 
unoterte selskaper, med virksomhet i eller ut fra Norge. 
Selskapets investeringer skal foretas på kommersielt 
grunnlag. Investeringene skal foretas samtidig og på like 
vilkår som private medinvestorer. Selskapets eierandel i 
den enkelte investering skal maksimalt utgjøre 49 %, med 
minimum 51 %. eid av private på investeringstidspunktet. 
Selskaper som er heleid av det offentlige regnes i denne 
sammenheng ikke som private. Selskapet har ikke anled-
ning til å ta opp lån.

Nysnø er heleid av den norske stat ved Nærings- og  
fiskeridepartementet. Som et selskap i statens eierkategori 3 
skal Nysnø drives forretningsmessig, og staten som eier 
har mål om høyest mulig avkastning over tid. Statens 
begrunnelse for eierskapet er å bidra til reduserte klima-
gassutslipp gjennom lønnsomme investeringer. Selskapet 
har sin forretningsadresse i Stavanger. 

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende 
bilde av Nysnøs eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 
resultat.

Organisasjon og arbeidsmiljø
Pr. 31.12.2018 var det fem ansatte i Nysnø. Selskapet har 
ikke hatt sykefravær i 2018.

Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker 
i løpet av året som har resultert i materielle skader eller 
personskader.

Nysnø tilstreber lik fordeling mellom kjønnene i organi-
sasjonen. Ledelsen i selskapet består av to kvinner og to 
menn. I selskapet som helhet er fordelingen 60 % menn 
og 40 % kvinner pr. 31.12.2018. Styret består av to kvinner 
og tre menn, og selskapets investeringskomite består  
av to kvinner og en mann. Selskapet aksepterer ikke  
diskriminering grunnet kjønn, hudfarge, religion, nasjonalitet, 
alder, fysisk eller mental helse. 

Selskapet har fortsatt å styrke investeringsteamet inn i 
2019, og bygger en kompakt, men robust og kompetent 
organisasjon. Investeringsteamet har solid finansiell og 
teknisk kompetanse og erfaring innenfor Nysnøs investe-
ringsmandat.

Korrupsjonsrisiko og risiko for underslag
Korrupsjon, personlige transaksjoner og habilitet er 
regulert i Nysnøs etiske retningslinjer. Nysnø har orga-
nisatoriske barrierer som reduserer denne type risiko. 
Utbetalinger kontrolleres av minimum to ledd. 

Anskaffelser og avtaleinngåelser over en viss størrelse  
behandles i ledergruppen. Ingen ansatte kan på egen-
hånd inngå større avtaler. 

Risikoen for korrupsjon og underslag vurderes som lav,  
og evnen til å håndtere risikoen er god. Interessekonflikter 
og varsling er regulert i Nysnøs etiske retningslinjer. 

Påvirkning av det ytre miljø
Et av Nysnø sine oppdrag er å bidra til reduserte utslipp 
av klimagasser gjennom lønnsomme investeringer. Gjen-
nom investeringer vil Nysnø bidra til betydelig positiv  
miljøpåvirkning, både direkte og indirekte. Nysnø sin 
egen drift har ikke betydelig påvirkning på det ytre miljø, 
men vil, som annen kontorvirksomhet, ha et visst miljø-
fotavtrykk. Dette dreier seg i hovedsak om bruk av energi 
og ved transport, samt forbruk av bl.a. papir.

2018 var et begivenhetsrikt 
og produktivt år med høy  

aktivitet.

Fra venstre: Siri M. Kalvig, Eivind E Olsen, 
Bjørn Munthe, og Frances Eaton.

FOTO: Johannes Grønseth
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Redegjørelse for årsregnskapet
Nysnø avlegger årsregnskap etter International Financial 
Reporting Standards (IFRS), og ved verdsettelsen av 
investeringsporteføljen benyttes virkelig verdi (Fair Value 
Option) pr. balansedato som verdsettelsesprinsipp.

Det er i oppstartsåret gjennomført to investeringer. 
Selskapet hadde ingen driftsinntekter fra investerings-
virksomheten i 2018. Driftskostnadene utgjorde 12,3 
millioner kroner. Det er oppstartskostnader og lønn til 
fast ansatte om utgjør hoveddelen av kostnadene. Admi-
nistrerende direktør ble ansatt i mai, og de øvrige ansatte 
var på plass i løpet av sensommer og høst. Selskapets 
driftsresultat var, som forventet, negativt med 12,3 millioner 
kroner. Netto finansposter utgjorde 340 000 kroner, noe 
som gav et resultat etter finans på -12 millioner kroner. 
Selskapet har ikke vært i skatteposisjon i 2018.

Ut over oppstartkapital på 25 millioner kroner, inkl. aksje- 
kapital på 10 millioner kroner, tilført i desember 2017, ble 
selskapet tilført 200 millioner kroner i november 2018. 
Etter tilførsel av kapital har hoveddelen av forvaltnings- 
kapitalen gått til kjøp av aksjer i selskapene Otovo AS og 
eSmart Systems AS. Resterende kapital er plassert kort-
siktig som bankinnskudd.  

Selskapets likviditet er god. Likviditetsbeholdningen er 
129,2 millioner kroner ved årsskiftet. Denne skal, med 
unntak for driftskostnader, gå til nye investeringer. Kort-
siktig gjeld utgjorde 3,2 millioner kroner per 31.12.2018. 
Selskapet har ikke rentebærende gjeld.

Totalkapitalen for selskapet er ved utgangen av året var 
216,2 millioner kroner. Egenkapitalandelen var på 98,5 %. 

Risiko
Nysnø er eksponert mot flere risikofaktorer som i korte 
trekk omtales nedenfor.

Rente- og -kredittrisiko
Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået. 
Nysnø har i 2018 kun i en kort periode hatt store midler 
plassert på bankkonto og har heller ikke benyttet seg 
av rentebinding. I så måte er eksponeringen begrenset. 

Nysnø har i 2018 ikke benyttet seg av andre renteinstru-
menter og således ikke vært utsatt for kredittrisiko. Styret 
anser at selskapet har en begrenset risiko knyttet til den 
kapital som er midlertidig plassert i bankinnskudd.

Valutarisiko
Nysnø har i 2018 ikke hatt eksponering i andre valutaer 
enn norske kroner (NOK).
 
Markedsrisiko
For unoterte investeringer, der ingen markedsverdi er 
observerbar, følger Nysnø retningslinjer fra International 
Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines 
(IPEVC Valuation Guidelines). Formålet med metoden er  
å anslå hva transaksjonskursen ville ha vært dersom et 
salg ble gjennomført på balansedato. Nysnø gjennomførte 
sine to investeringer i november og desember 2018. 
Det har ikke fremkommet ny informasjon om vesentlige 
forhold som var inntruffet eller forelå allerede på balanse- 
dagen 31.12.2018 og frem til styrets behandling av regn-
skapet den 15. mai 2019.

Likviditetsrisiko
Nysnø finansieres årlig over statsbudsjettet og legger til 
enhver tid sin investeringsstrategi opp i henhold til de 
bevilgninger som blir gitt. Dette begrenser i stor grad 
selskapets likviditetsrisiko, og styret anser av den grunn 
denne risikoen for liten. 
 
Risiko knyttet til investeringsvirksomheten 
Nysnøs mandat er å investere i unoterte aksjer og fond. 
Hovedtyngden av investeringene vil ligge i venture. Dette 
er et segment som innebærer høy risiko for den enkelte 
investering. Det er muligheter for høy avkastning, men 
også for betydelige tap. Selskapet søker å redusere denne 
risikoen gjennom å diversifisere investeringsporteføljen 
innenfor det investeringsuniverset som selskapets mandat 
gir. Nysnø arbeider også aktivt med å redusere risiko, og 
søke avkastning, gjennom å bygge opp solid kompetanse 
med spesialisering innenfor det investeringsmandatet 
som selskapet har. Spesialisering leder til risikoreduksjon.  
I tillegg til den spesialkompetanse som bygges opp internt  
i Nysnø samarbeider også selskapet tett med andre  
aktører innenfor både finans, forskning og akademia. 

Nysnø har på kort tid har bygget opp en robust organi-
sasjon og et godt nettverk, og selskapet har etter styrets 
vurdering en tilstrekkelig evne til å håndtere risiko knyttet 
til sine investeringer. 

Markedsforhold
Fra senhøsten 2018 har Nysnø orientert seg i markedet 
både hva gjelder porteføljeselskaper, medinvestorer, 
fond, interesseorganisasjoner og offentlige aktører med 
tilstøtende mandat. Selskapet har opplevd stor aktivitet 
fra alle relevante aktører og det er høy interesse for  
samarbeid med Nysnø. 

Nysnø investerer i selskaper som løser klimautfordringer 
på en smart og lønnsom måte. Det gir grobunn for ny, 
klimavennlig virksomhet og teknologiutvikling. Selskapet 
investerer i overgangen fra teknologiutvikling til kom-
mersialisering, det vil si venture fasen. Det er lite erfaring 
knyttet til grønn teknologi i tidlige faser i det norske marke-
det. Fasen er lite analysert og er underfinansiert i Norge. 
Styret anser Nysnø som posisjonert for å ta en aktiv rolle 
i denne fasen. Fasen gir høy risiko, men med tilhørende 
potensielt høy avkastning. Erfaringen så langt er at det er 
et stort behov for en aktør som Nysnø. 

Ansvarlig investeringspraksis
Nysnø har som statlig investeringsselskap og aktiv eier  
et særskilt ansvar for å sikre at selskapene i vår portefølje 
har innarbeidet gode rutiner for bærekraftig selskaps- 
styring (Environmental, Social and Governance (ESG)).

Ut over finansiell avkastning har Nysnø en viktig sam-
funnsoppgave i å bidra til reduksjon av klimagassutslipp 
og er betrodd fellesskapets midler for å utføre dette 
oppdraget. For å sikre at offentligheten, samarbeidspart-
nere og andre interessenter har den nødvendige tillit til 
selskapet er det viktig at vi opptrer troverdig, respektfullt 
og med høy etisk standard. Disse standardene er beskrevet 
i selskapets styrende dokumenter deriblant i de etiske 
retningslinjer og i investeringsstrategien.

Selskapets ESG-/samfunnsansvarrapport er inntatt i 
årsrapporten. 

Portefølje
I november gjorde Nysnø sin første investering i Otovo 
AS. Otovo leverer en unik markedsplattform som knytter 
sammen kunde med installatør av solceller og tilrette-
legger en effektiv installasjon. Plattformen effektiviserer 
storskala utrulling av private solcelleanlegg. I desember 
gjennomførte Nysnø sin andre investering i eSmart 
Systems AS. Selskapet leverer programvare til blant 
annet energibransjen. Plattformen er utviklet for å kunne 
effektivisere og administrere energiflyt blant annet ved 
utstrakt bruk av store mengder data (big data), og IoT 
(Internet of Things), og ved analyser i nær sanntid. 

Nysnø har følgende porteføljeinvesteringer pr 31.12.2018 
(beløp i hele tusen):

Investeringsportefølgen Bransje Kostpris aksjer

Otovo AS Solenergi 45 000
eSmart System AS Smart grid 40 000

Eierstyring og selskapsledelse
Selskapsregnskapet til Nysnø avlegges etter IFRS. Regn-
skapsprinsipper er nærmere beskrevet i notene til 
regnskapet. l tillegg rapporterer administrasjonen minst 
kvartalsvis til styret om selskapets resultatutvikling og 
balanse.

Årsregnskapet revideres av ekstern revisor. Ekstern  
revisor deltar årlig på ett styremøte hvor resultatet av 
den finansielle revisjonen gjennomgås.

Nysnø følger Norsk anbefaling om eierstyring og selskaps-
ledelse (NUES). Det vises til eget dokument i årsrapporten 
hvor ledelsen og styret i Nysnø gir en redegjørelse for 
hvordan selskapet følger disse anbefalingene.

Godtgjørelse til styret
Styrehonoraret er ikke resultatavhengig og fastsettes av 
generalforsamlingen hvert år. Note 12 til årsregnskapet 
viser en oversikt over godtgjørelse til ledende ansatte  
og styret.
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Egil Hermann Sjursen 

Klaus Mohn

Stavanger / Oslo, 15. mai 2019
 

Widar Salbuvik 
Styreleder

Siri Margrethe Kalvig 
Administrerende direktør

Jannicke Hilland 

Katharina Ringen Asting 

Godtgjørelse til ledende ansatte
Styret har utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn 
og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen 
følger av vedtektenes § 7 og bygger på prinsipper og  
retningslinjer angitt i allmennaksjelovens § 6–16a i tillegg 
til regjeringens retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
i foretak og selskaper med statlig eierandel. Erklæringen 
blir behandlet på ordinær generalforsamling. Godtgjørelsen 
til ledende ansatte skal reflektere den enkelte ledende 
ansattes ansvar for styringen av selskapet.

Total godtgjørelse til administrerende direktør og øvrige 
ledende ansatte skal være konkurransedyktig, men ikke 
lønnsledende, i forhold til tilsvarende selskaper i kapital- 
forvaltningsbransjen. Den totale godtgjørelser til admini- 
strerende direktør og øvrige ledende ansatte består av 
fast lønn, annen godtgjørelse og pensjon

En mer detaljert beskrivelse av godtgjørelse til ledende 
ansatte kan leses i note 12 til årsregnskapet som blant 
annet viser styrets erklæring om fastsettelse av lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Informasjon og kommunikasjon
Nysnøs rapportering av finansiell og annen informasjon 
er basert på prinsippet om åpenhet. Nysnøs årsrapport, 
og årsregnskap tilgjengeliggjøres på selskapets hjemme-
side.

Styret vektlegger god kommunikasjon med eier også 
utenfor generalforsamlingen. Selskapet og departementet 
har jevnlige møter om resultater og utvikling. Styret vil 
bidra til at eier får all relevant informasjon i situasjoner 
som påvirker eiers interesser. 

Selskapsovertakelse
Styret vil bidra til at eier får all relevant informasjon i  
situasjoner som påvirker eiers interesser. Det er ikke  
utarbeidet eksplisitte hovedprinsipper for hvordan styret  
vil opptre ved eventuelle overtakelsestilbud, da dette 
anses som lite relevant siden Nysnø er heleid av den 
norske stat.

Revisor
Nysnøs revisor er BDO. Revisor er valgt av Nærings- og 
fiskeridepartementet (NFD) i forbindelse med stiftelsen 
av selskapet. Ekstern revisor fremlegger årlig en plan for 
revisjonsarbeidet for administrasjonen. Nysnø har ikke 
et eget revisjonsutvalg. Styret og revisor har minst ett 
møte i året hvor administrerende direktør eller andre fra 
den daglige ledelsen ikke er til stede. Styret redegjør til 
generalforsamlingen om godtgjørelse til revisor.

Fortsatt drift
Med bakgrunn i selskapets stilling og finansielle situasjon, 
bekreftes det i samsvar med Lov om årsregnskap m.v. 
(regnskapsloven) § 3–3 at forutsetningene for fortsatt 
drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Etter regnskapsårets utgang har det ikke inntruffet forhold 
som påvirker bedømmelsen av det fremlagte regnskap 
utover de forhold som er nevnt i denne beretningen.

Fremtidig utvikling
Målsettingen bak etableringen av Nysnø er å gjøre lønn-
somme, langsiktige investeringer som bidrar til klima-
gassreduksjon og gode ringvirkninger i samfunnet for å 
akselerere det grønne skiftet. I tillegg skal Nysnø være en 
katalysator for private investerings- og næringsutvikling, 
teknologiutvikling og gi økt bevissthet om klimagassutslipp 
og bærekraft. 

Erfaringen hittil er at det har vært behov for et statlig 
selskap med Nysnøs mandat og at investeringsmulighetene 
er gode.

Selskapet vil gjennom 2019 fortsatt være i en oppbyg-
gingsfase. Organisasjonen skal styrkes for å ytterligere 
sikre god forvaltning i tråd med sitt mandat. 

Forslag til resultatdisponering

Styret foreslår at årsresultatet på -12 millioner føres mot 
egenkapitalen.

Fra venstre: Widar Salbuvik, Jannicke 
Hilland, Klaus Mohn, Katharina Ringen 
Asting og Egil Herman Sjursen.

FOTO: Elisabeth Tønnessen
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Siri Kalvig
Administrerende direktør

Eivind Egeland Olsen
Investeringsdirektør

Frances Eaton
Juridisk og Compliance direktør

Bjørn Munthe
Finansdirektør

Lars Hvam
Investeringsansvarlig

Jean-Baptiste Curien
Investeringsansvarlig

Jens Erich Jenssen

Investeringsanalytiker
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NOTE 2018

Driftsinntekter og driftskostnader

Lønnskostnad 12 8 238 292

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4, 5 80 011

Annen driftskostnad 13, 14 3 976 925

Sum driftskostnader 12 295 228

DRIFTSRESULTAT -12 295 228

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 15 351 544

Annen rentekostnad 15 -174

Annen finanskostnad 15 -11 361

Resultat av finansposter 340 009

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -11 955 219

Skattekostnad 16 0

Årsresultat -11 955 219

UTVIDET RESULTAT 00

Totalresultat -11 955 219

Resultatregnskap 2018
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NOTE ÅPNINGSBALANSE 31.12.2018

Eiendeler

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Programvare og IT-systemer 4 0 520 000

Sum immaterielle eiendeler 0 520 000

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 5 0 660 000

Sum varige driftsmidler 0 660 000

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 2, 3, 6 0 85 314 077

Sum finansielle anleggsmidler 0 85 314 077

Sum anleggsmidler 0 86 494 077

Omløpsmidler 7 0 552 773

Andre kortsiktige fordringer 0 552 773

Sum fordringer

BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. 8 25 000 000 129 192 793

Sum omløpsmidler 25 000 000 129 745 566

Sum eiendeler 25 000 000 216 239 642

Balanse 2018

NOTE ÅPNINGSBALANSE 31.12.2018

Egenkapital og gjeld

Aksjekapital 9 10 000 000 110 000 000

Overkurs 9 14 994 430 114 994 430

Sum innskutt egenkapital 24 994 430 224 994 430

Annen egenkapital 0 -11 955 219

Sum opptjent egenkapital 0 -11 955 219

Sum egenkapital 24 994 430 213 039 211

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 10 0 648 064

Skyldig offentlige avgifter 10 0 1 778 692

Annen kortsiktig gjeld 10 5 570 773 675

Sum kortsiktig gjeld 5 570 3 200 431

Sum gjeld 5 570 3 200 431

Sum egenkapital og gjeld 25 000 000 216 239 642

Stavanger/Oslo, 15. mai 2019

Widar Salbuvik 
Styreleder

Katharina Ringen Asting 
Styremedlem

Jannicke Hilland 
Styremedlem

Klaus Mohn
Styremedlem

Egil Hermann Sjursen 
Styremedlem

Siri Margrethe Kalvig 
Administrerende direktør

Balanse 2018
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NOTE AKSJE- 
KAPITAL OVERKURS

ANNEN 
EGEN- 

KAPITAL

SUM  
EGENKAPITAL

Stiftelse (fratrukket stiftelsesutgifter) 9 10 000 000 14 994 430 0 24 994 430

Kapitalforhøyelse 21.11.18 9 100 000 000 100 000 000 0 200 000 000

Totalresultat 0 0 -11 955 219 -11 955 219

Sum egenkapital per 31.12.18 110 000 000 114 994 430 -11 955 219 213 039 211

Oppstilling over endringer  
i egenkapital 2018

NOTE 2018

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Ordinært resultat før skattekostnad -11 955 219

Avskrivninger 4, 5 80 011

Endring i leverandørgjeld 648 064

Endring i offentlige avgifter 1 778 692

Endring i andre tidsavgrensningsposter 215 333

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -9 233 119

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved investeringer i andre selskaper 3, 6 -85 314 077

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 4, 5 -1 260 011

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -86 574 088

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Kapitalinnskudd 9 200 000 000

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 200 000 000

NETTO KONTANTSTRØM FOR PERIODEN 104 192 793

Kontanter, bankinnskudd pr. stiftelse 25 000 000

Kontanter, bankinnskudd pr. 31.12 8 129 192 793

Kontantstrømoppstilling 2018

Selskapene vi investerer i har 
stort potensial og kan tilby 

gode, klimavennlige løsninger i 
Norge og ute i verden.
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Noteopplysninger

Nysnø Klimainvesteringer AS er et aksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er  
lokalisert i Strandkaien 6, 4005 STAVANGER.

Nysnø Klimainvesteringer AS sitt selskapsregnskap for regnskapsåret 2018 ble vedtatt i styremøte 
den 15. mai 2019.

Selskapets virksomhet er beskrevet i Årsberetningen.

Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet
Selskapsregnskapet til Nysnø Klimainvesteringer AS er avlagt i samsvar med internasjonale regn-
skapsstandarder (IFRS) som er vedtatt av EU for regnskapsår påbegynt 1. januar 2018 eller senere, 
samt norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven per 31.12.2018. Avlegging av selskaps-
regnskapet etter IFRS er for Nysnø på frivillig basis og samsvar med statens eierskapsprinsipper.

Selskapsregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kostregnskap, med unntak av  
følgende regnskapsposter:
• Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet og finansielle instrumenter gjennom 

andre inntekter og kostnader

Selskapsregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og 
hendelser under ellers like forhold.

Følgende standarder og tolkninger gjelder for regnskapsåret 2018:

IFRS 9 Finansielle instrumenter
IFRS 9 Finansielle Instrumenter erstatter IAS 39 Finansielle Instrumenter: Innregning og måling  
og er gjeldende fra 1. januar 2018. IFRS 9 omhandler innregning, klassifisering og måling,  
tapsavsetning, fraregning og sikringsbokføring.

Selskapet har implementert IFRS 9.

Klassifisering og måling
Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres i tre målekategorier: virkelig verdi med verdi-
endring over resultatet, virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader (OCI) 
og amortisert kost. Klassifiseringen er basert på om instrumentene holdes i en forretningsmodell 
både for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer og for salg, og hvorvidt kontraktsfestede 
kontantstrømmer bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer.

Kundefordringer, kontanter og kontantekvivalenter holdes for å motta kontraktsfestede kontant-
strømmer som utelukkende består av betaling av renter og hovedstol på gitte datoer. Instrumentene 
er klassifisert som gjeldsinstrumenter til amortisert kost etter IFRS 9.

Avsetninger for tap for finansielle eiendeler krever at selskapet innregner en avsetning for  
forventede kredittap for alle gjeldsinstrumenter som ikke er holdt til virkelig verdi over resultatet, 
og for kontraktseiendeler.

Kritiske estimater og forutsetninger
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter,  
kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder i noen grad vurdering i tilknyt-
ning til oppkjøp. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de  
underliggende forutsetningene vurderes løpende, og er basert på beste skjønn og historisk  
erfaring. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene  
oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende  
og fremtidige perioder.

Skjønnsmessige vurderinger
Ved utarbeidelse av årsregnskapet har ledelsen gjort enkelte vesentlige vurderinger basert på 
kritisk skjønn knyttet til anvendelse av regnskapsprinsippene. I følgende noter dekkes selskapets 
vurderinger av:
• Operasjonell leasing, note 14
• Finansielle instrumenter, note 2 og 3

Klassifisering av eiendeler og gjeld
Selskapet skiller mellom omløpsmidler og anleggsmidler ved presentasjon av eiendeler i balanse-
oppstillingen. På samme måte skilles det mellom kortsiktige og langsiktige forpliktelser.

Selskapet klassifiserer en eiendel som et omløpsmiddel når det:
• Forventer å realisere eiendelen eller har til hensikt å selge eller forbruke den i foretakets  

ordinære driftssyklus
• Primært holder eiendelen for omsetning
• Forventer å realisere eiendelen innen tolv måneder etter rapporteringsperioden

Eller
• Eiendelen er i form av kontanter eller en kontantekvivalent, med mindre eiendelen er under-

lagt en begrensning som gjør at den ikke kan veksles eller benyttes til å gjøre opp en forpliktelse 
i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden.

Alle andre eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, inkl. utsatt skattefordel.

Note 1 - Regnskapsprinsipper Note 1 – Regnskapsprinsipper forts.
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Bruk av estimater og vurdering av regnskapsprinsipper ved utarbeidelsen av årsregnskapet
Selskapet klassifiserer gjeld som kortsiktig når forpliktelsen:
• Forventes å bli gjort opp i foretakets ordinære driftssyklus
• Primært holder forpliktelsen for omsetning
• Forfaller til oppgjør innen tolv måneder etter rapporteringsperioden

Eller
• Selskapet ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv  

måneder etter rapporteringsperioden.

Alle andre forpliktelser klassifiseres som langsiktig gjeld, inkl. utsatt skatt.

Inntektsskatt
Inntektsskatt består av periodeskatt og endring i utsatt skatt. Forpliktelser og eiendeler ved utsatt 
skatt er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler  
og gjeld med unntak av:
• førstegangsinnregning av goodwill,
• førstegangsinnregning av en eiendel eller forpliktelse i en transaksjon som

• ikke er en virksomhetssammenslutning, og
• som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskapsmessig overskudd eller  

skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd)
• midlertidige forskjeller relatert til investeringer i datterselskaper eller andre selskaper når  

selskapet kontrollerer når de midlertidige forskjellene vil bli reversert og det ikke er antatt  
å skje i overskuelig fremtid.

En eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige 
skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Selskapet regnskaps- 
fører tidligere ikke regnskapsført eiendel ved utsatt skatt i den grad det har blitt sannsynlig at  
selskapet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet redusere eiendel 
ved utsatt skatt i den grad selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre 
seg av den utsatte skattefordelen.

Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt er målt basert på forventet fremtidig skattesats av  
midlertidige forskjeller.

Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt føres opp til nominell verdi og er klassifisert som  
anleggsmiddel (langsiktig forpliktelse) i balansen.

Periodeskatt og eiendeler eller forpliktelser ved utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egen- 
kapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når 
eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst 
resultatføres.

Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader 
direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet  
er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å  
gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført.

Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende brukstid:
• Driftsløsøre, inventar og utstyr 4–5 år

Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslut-
ning og endringer i estimat på utrangeringsverdi regnskapsføres som estimatendring.

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler 
ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i selskapet. Balanseførte 
immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell av – og nedskrivning.

Internt genererte immaterielle eiendeler balanseføres når innregningskriteriene er oppfylt.  
Utgifter til utvikling og etablering av nettside er imidlertid aktivert og avskrives lineært over 5 år, 
ref. nedenfor.

Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid 
avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskriv-
ningsmetode og – periode vurderes minst årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller – periode 
behandles som estimatendring.

Programvare
Utgifter knyttet til kjøp av ny programvare er balanseført som en immateriell eiendel, om disse 
utgiftene ikke er en del av anskaffelseskostnaden til hardware. Programvare avskrives normalt  
lineært over 5 år. Utgifter pådratt som følge av å vedlikeholde eller opprettholde fremtidig nytte  
av programvare, kostnadsføres dersom ikke endringene i programvaren øker den fremtidige  
økonomiske nytten av programvaren.

Note 1 – Regnskapsprinsipper forts. Note 1 – Regnskapsprinsipper forts.
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Finansielle instrumenter
Et finansielt instrument er enhver kontrakt som gir opphav til en finansiell eiendel for et foretak og 
en finansiell forpliktelse eller et egenkapitalinstrument for et annet foretak.

Finansielle eiendeler
Selskapets finansielle eiendeler er: ikke-børsnoterte egenkapitalinvesteringer, kundefordringer 
og kontanter og kontantekvivalenter. Klassifiseringen av finansielle eiendeler ved førstegangsinn-
regning avhenger av karakteristika ved de kontraktsmessige kontantstrømmene til eiendelen, og 
hvilken forretningsmodell selskapet legger til grunn i styringen av sine finansielle eiendeler. Med 
unntak for kundefordringer som ikke har et betydelig finansieringselement, innregner selskapet en 
finansiell eiendel til virkelig verdi tillagt, hvis den finansielle eiendelen ikke er målt til virkelig verdi 
med verdiendringer over andre inntekter og kostnader, transaksjonskostnader.

Selskapet klassifiserer sine finansielle eiendeler i tre kategorier:
• Finansielle eiendeler målt til amortisert kost
• Finansielle eiendeler målt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
•  Finansielle eiendeler målt til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og  

kostnader (OCI)

Finansielle eiendeler målt til amortisert kost
Selskapet måler finansielle eiendeler til amortisert kost hvis følgende betingelser er oppfylt:
• Den finansielle eiendelen holdes i en forretningsmodell hvor formålet er å motta kontrakts- 

festede kontantstrømmer, og
• Kontraktsvilkårene for den finansielle eiendelen gir opphav til kontantstrømmer som  

utelukkende består av betaling av hovedstol og renter på gitte datoer.

Etterfølgende måling av finansielle eiendeler målt til amortisert kost gjøres ved bruk av effektiv 
rentes-metode og er gjenstand for tapsavsetning. Gevinst og tap føres i resultat når eiendelen  
er fraregnet, modifisert eller nedskrevet.

Selskapets finansielle eiendeler til amortisert kost inkluderer kundefordringer og andre kortsiktige 
innskudd.

Finansielle eiendeler målt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Selskapet måler finansielle eiendeler til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet dersom 
følgende betingelser er oppfylt:
• Visse langsiktige investeringer i selskap, som ikke kvalifiserer til innregning etter egen- 

kapitalmetoden, innregnes til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

Finansielle eiendeler målt til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter  
og kostnader
Selskapet måler gjeldsinstrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter  
og kostnader dersom følgende betingelser er oppfylt:
• Den finansielle eiendelen holdes i en forretningsmodell hvor formålet er både å motta  

kontraktsfestede kontantstrømmer og salg,
• Kontraktsvilkårene for den finansielle eiendelen gir opphav til kontantstrømmer som  

utelukkende består av betaling av hovedstol og renter på gitte datoer.

Gjeldsinstrumenter målt til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader, 
renteinntekter og tapsavsetning eller reverseringer, innregnes i resultat og beregnes på samme 
måte som finansielle eiendeler målt til amortisert kost. Resterende endringer i virkelig verdi inn-
regnes over andre inntekter og kostnader. Ved fraregning blir den akkumulerte endringen i virkelig 
verdi som er innregnet i andre inntekter og kostnader, overført til resultat.

Note 1 – Regnskapsprinsipper forts.

Note 1 – Regnskapsprinsipper forts.
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Selskapet har per 31.12.18 ikke gjeldsinstrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over andre 
inntekter og kostnader.

Fraregning av finansielle eiendeler
En finansiell eiendel (eller, hvis aktuelt, en del av en finansiell eiendel eller en del av en gruppe 
med like finansielle eiendeler) er fraregnet (tatt ut av selskapets balanseoppstilling) hvis:
• Den kontraktsfestede retten til å motta kontantstrømmer fra den finansielle eiendelen utløper, 

eller
• Selskapet har overført den kontraktsfestede retten til å motta kontantstrømmene fra den 

finansielle eiendelen eller beholder retten til å motta kontantstrømmene fra en finansiell  
eiendel, men samtidig forplikter seg til å overføre disse til en motpart; og enten

a. Selskapet har overført det vesentligste av risiko og fordeler forbundet med eiendelen, 
eller

b. Selskapet har hverken overført eller beholdt det vesentligste av risiko og fordeler  
forbundet med eiendelen, men har overført kontrollen av eiendelen.

Tapsavsetninger
Selskapet anvender en forenklet metode for beregning av tapsavsetninger for kundefordringer og 
kontraktseiendeler. Selskapet vil dermed måle tapsavsetningen basert på forventet kredittap over 
levetiden for hver rapporteringsperiode, og ikke basert på 12-måneders forventet tap. 

Selskapet vil vurdere en finansiell eiendel som misligholdt hvis kontraktsfestede betalinger er 90 
dager over forfall. Selskapet vil likevel, i noen tilfeller, anse finansielle eiendeler som misligholdt 
hvis intern eller ekstern informasjon tilsier at det er usannsynlig at de vil motta kontraktsfestede 
utestående beløp, uten at det tas hensyn til sikkerhetsstillelser som selskapet holder. En finansiell 
eiendel vil nedskreves når det ikke er rimelig å forvente at man vil motta de kontraktsfestede 
kontantstrømmene.

Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig  
likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontanter med et kjent beløp, og med 
maksimal løpetid på 3 måneder. Midler som opprinnelig er bundet i mer enn 3 måneder inngår 
ikke i kontanter og kontantekvivalenter.

I kontantstrømoppstillingen er kassakreditt fratrukket beholdningen av kontanter og kontante-
kvivalenter.

Egenkapital
Gjeld og egenkapital
Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den 
underliggende økonomiske realiteten.

Note 1 – Regnskapsprinsipper forts.

Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt instrument klassifisert som gjeld, vil bli 
presentert som kostnad eller inntekt. Utdelinger til innehavere av finansielle instrumenter som er 
klassifisert som egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen.

Hendelser etter balansedagen
Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyn-
tatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling 
på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om 
dersom dette er vesentlig.

Endringer i standarder og tolkninger med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt
Standardene og tolkningene som er vedtatt frem til tidspunkt for avleggelse av selskapsregnskapet, 
men hvor ikrafttredelsestidspunkt er frem i tid, er oppgitt under. Selskapets intensjon er å  
implementere de relevante endringene på ikrafttredelsestidspunktet, under forutsetning av at  
EU godkjenner endringene før avleggelse av selskapsregnskapet.

IFRS 16 Leieavtaler
IFRS 16 ble utgitt i januar 2016 og erstatter IAS 17 Leieavtaler, IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt en 
avtale inneholder en leieavtale, SIC-15 Operasjonelle leieavtaler – incentiver og SIC 27 Vurdering 
av innholdet i transaksjoner som har juridisk form en leieavtale. IFRS 16 angir prinsipper for inn-
regning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. 
kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietaker innregner eiendeler 
og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra dagens prinsipper. For 
utleier viderefører IFRS 16 i det alt vesentlige eksisterende prinsipper i IAS 17. I tråd med dette 
skal en utleier fortsette å klassifisere sine leieavtaler som operasjonelle eller finansielle leieavtaler, 
og regnskapsføre disse to typene leieavtaler forskjellig.

Standarden trer i kraft fra 1. januar 2019 og selskapet forventer å implementere standarden ved  
å bruke modifisert retrospektiv metode.

Ettersom selskapet kun har inngått mindre leiekontrakter knyttet til leie av lokaler og leie av data-
utstyr/-software, vil ikke implementeringen av IFRS 16 ha vesentlig effekt på selskapets balanse.

Endringer i IFRS 9 - Prepayment Features with Negative Compensation
Endringene i IFRS 9 tillater selskaper å måle spesifikke finansielle eiendeler med førtidig innfrielse 
med såkalt negativ kompensasjon til amortisert kost eller til virkelig verdi over andre inntekter 
og kostnader dersom en spesifikk betingelse er oppfylt – dette i stedet for til virkelig verdi over 
resultatet.

Selskapet har per 31.12.18 ingen slike investeringer.

Note 1 – Regnskapsprinsipper forts.
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NETTSIDE

Anskaffelseskost ved inngående balanse 0

Tilgang 568 398

Sum anskaffelseskost per 31.12.18 568 398

Akkumulerte avskrivninger ved inngående balanse 0

Årets avskrivninger -48 398

Akkumulerte avskrivninger per 31.12.18 -48 398

Netto balanseført verdi per 31.12.18 520 000

Økonomisk levetid 5 år

Avskrivningsmetode lineært

Note 4 – Immaterielle eiendeler

Note 5 – Varige driftsmidler

INNVETAR OG  
KONTORMASKINER

Anskaffelseskost ved inngående balanse 0

Tilgang 691 613

Sum anskaffelseskost per 31.12.18 691 613

Akkumulerte avskrivninger ved inngående balanse 0

Årets avskrivninger -31 613

Akkumulerte avskrivninger per 31.12.18 -31 613

Netto balanseført verdi per 31.12.18 660 000

Økonomisk levetid 4–5 år

Avskrivningsmetode liniært

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet har selskapets ledelse benyttet estimater basert på beste 
skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller 
endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke selskapets 
eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat.

Selskapets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster:
- Virkelig verdi av finansielle eiendeler

Det vil være usikkerhet knyttet til estimering av virkelig verdi av finansielle eiendeler som ikke 
er priset i et aktivt marked. Virkelig verdi er beregnet iht. verdsettelsesprinsippene i IFRS 9 og 
retningslinjene i International Private Equity and Venture Capital (IPEV). Ettersom transaksjonene 
er nylig gjennomført, og det ikke foreligger indikasjoner på verdifall, anses virkelig verdi å tilsvare 
anskaffelseskost per 31.12.2018. 

Note 2 – Estimatusikkerhet

Note 3 – Vesentlige investeringer

Nysnø Klimainvesteringer investerte i oktober 2018 kr 45,3 millioner i det norske solcelleselskapet 
Otovo i en investeringsrunde som skal finansiere utrulling i Europa. Otovo gir forbrukere skredder- 
sydde online tilbud for takmonterte solcellepaneler. Samtidig er plattformen en markedsplass for 
hundrevis av installatører som gir automatiserte tilbud på monteringsoppdragene. Otovo er et 
norsk solstrømselskap med en plattform for salg og installasjon av distribuert energi. Nysnø er en 
av flere nye investorer i emisjonen på kr 100 millioner for å sikre ekspansjon i Europa.

Nysnø Klimainvesteringer investerer i desember 2018 i det norske teknologiselskapet  
eSmart Systems, verdensledende innenfor utvikling av programvare for energibransjen med  
hovedvekt på kunstig intelligens. eSmart Systems utvikler kunstig intelligens basert på maskin- 
læring, blant annet for automatisk gjenkjenning av komponenter og feil i kraftnett. Dette gir  
nettselskapene bedre innsikt, høyere effektivitet og kan redusere drift- og vedlikeholdskostnader. 
Nysnø sin investeringsandel er på kr. 40,0 millioner.

 ÅRSRAPPORT 2018   Nysnø Klimainvesteringer ASNOTER 36 37



Note 6 – Investeringer i aksjer

Selskapet har følgende investeringer i aksjer:

ENHET LAND INDUSTRI ANSKAFFELSES- 
KOST EIERANDEL STEMMEANDEL

Otovo AS Norge Solseller 45 313 923 10,33 % 10,33 %

eSmart Systems AS Norge Softwareløsninger 40 000 154 10,29 % 10,29 %

Totalt 85 314 077

Alle aksjeinvesteringer ovenfor innregnes iht. IFRS 9 etter virkelig verdi. Se ellers note 3 vedrørende vesentlige 
investeringer for ytterligere informasjon.

PER 31.12.18

Balanseført verdi ved stiftelse 0

Anskaffelseskost 85 314 077

Justering for virkelig verdi -

Balanseført verdi 31.12.2018 85 314 077

Virkelig verdi blir beregnet iht. verdsettelsesprinsippene i IFRS 9 og retningslinjene i International Private 
Equity and Venture Capital (IPEV).

Note 7 – Andre kortsiktige fordringer

PER 31.12.18

Forskuddsbetalte kostnader 552 773

Note 8 – Kontanter og kontantekvivalenter

PER 31.12.18

Kortsiktige bankplasseringer 3 266 628

Bankplasseringer 124 183 311

Bundne skattetrekksmidler 1 742 854

Sum kontanter og kontantekvivalenter 129 192 793

Note 9 – Aksjekapital og overkurs

PER 31.12.18

Antall ordinære aksjer, pålydende NOK 11 000 per aksje 10 000

AKSJEKAPITAL OVERKURS

Endringer i aksjekapital og overkurs

Stiftelse 10 000 000 14 994 430

Kapitalforhøyelse 21.11.18 100 000 000 100 000 000

Utgående balanse 110 000 000 114 994 430

Alle aksjene i selskapet har lik stemmerett og lik rett på utbytte. Beregning av resultat per aksje og utvannet 
resultat per aksje er vist i note 17. Alle aksjene eies av Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.
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PER 31.12.18

Leverandørgjeld 648 064

Skyldig offentlige avgifter 1 778 692

Skyldige feriepenger 451 720

Påløpte og andre kostnader 321 955

Sum leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 3 200 431

Note 10 – Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld er ikke rentebærende og normal betalingsfrist er 30 dager.

Note 11 – Finansielle instrumenter – Finansiell risiko og ledelsens mål og retningslinjer (IFRS 7)

Selskapets mål er å investere i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom 
måte, og som gir grobunn for ny, klimavennlig virksomhet og teknologiutvikling. Selskapets finan-
sielle eiendeler består i utgangspunktet av finansielle investeringer, kundefordringer og kontanter 
og kontantekvivalenter, som stammer fra egenkapitalinnskudd. Hoveddelen av selskapets finan-
sielle forpliktelser består av leverandørgjeld og andre forpliktelser. Selskapet er eksponert for 
markedsrisiko, likviditetsrisiko og egenkapitalprisrisiko. Selskapets ledelse har ansvaret for  
håndteringen av denne risikoen. Styret gir tilbakemelding og godkjenner retningslinjer for  
håndtering av markedsrisiko, likviditetsrisiko og egenkapitalprisrisiko.  

Markedsrisiko
Markedsrisiko er risikoen for at fremtidige kontantstrømmer fra et finansielt instrument vil  
fluktuere som følge av endringer i markedspriser. Selskapet investerer i virksomheter hvor det  
kan forekomme høy risiko, og søker å redusere risikoen ved å foreta flere investeringer og på  
ulike investeringstidspunkt. 

Renterisiko 
Renterisiko er risikoen for fluktuasjon i fremtidige kontantstrømmer til et finansielt instrument 
som følge av endringer i markedsrentene. Selskapet har per 31.12.18 kun bankinnskudd med 
flytende rente. 

Valutarisiko
Per 31.12.18 er selskapets investeringer i liten grad utsatt for valutarisiko.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke vil være i stand til å innfri sine finansielle forpliktelser 
ved forfall. Per 31.12.18 har selskapet ubetydelige forpliktelser.

2018 INNEN 3 MND 3 – 6 MND 9 – 12 MND

Leverandørgjeld 648 064 0 0

Skyldig offentlige avgifter 1 778 692 0 0

Annen kortsiktig gjeld 321 955 451 720 0

Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at en motpart ikke vil oppfylle sine forpliktelser knyttet til et finansielt 
instrument eller en kontrakt, noe som fører til et økonomisk tap. Selskapet er eksponert for  
kredittrisiko fra finansieringsaktiviteter, herunder innskudd i banker og finansinstitusjoner og 
andre finansielle instrumenter.

Kapitalforvaltning
For kapitalforvaltning er det primære fokuset å sikre at selskapet beholder en god kredittvurdering 
og en sunn kapitalstruktur som støtter virksomheten og maksimerer aksjonærenes verdier.
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Note 11 – Finansielle instrumenter – Finansiell risiko og ledelsens mål og retningslinjer (IFRS 7)

PER 31.12.18

Leverandør- og annen gjeld -3 200 431

Bankinnskudd 129 192 793

Netto «gjeld» 125 992 362

Egenkapital -213 039 211

Netto gjeld og egenkapital -87 046 849

Egenkapitalandel 98,51 %

Nedenfor fremgår en sammenligning av bokført verdi og virkelig verdi for selskapets finansielle instrumenter:

PER 31.12.18

VERDSETTELSES-
HIERAKI BOKFØRT VERDI VIRKELIG VERDI

Finansielle eiendeler

Investeringer i aksjer og andeler Nivå 3 85 314 077 85 314 077

Andre kortsiktige fordringer Nivå 3 522 773 522 773

Bankinnskudd, kontanter o.l. Nivå 1 129 192 793 129 192 793

Finansielle forpliktelser

Leverandør- og annen gjeld Nivå 3 -3 200 431 -3 200 431

Alle eiendeler og gjeldsposter som er virkelig verdi målt ovenfor er kategorisert innenfor verdsettelseshierakiet 
basert på laveste nivå av input til virkelig verdi måling:

Nivå 1 – Ujusterte børskurser i et aktivt marked
Nivå 2 – Observerbare input-priser
Nivå 3 – Ikke observerbare input-priser

Note 12 – Lønnskostnader og kostnader ved ytelser til ansatte og ytelser til ledende ansatte

2018

Lønn 4 286 882

Arbeidsgiveravgift (inkludert finansskatt) 1 088 346

Pensjonskostnad tilskuddsplaner 230 927

Styrehonorar 1 230 000

Andre sosiale kostnader 1 402 137

Totale lønnskostnader 8 238 292

Antall årsverk som har vært sysselsatt i regnskapsåret: 6

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Nysnø har etablert prinsipper for godtgjørelse til ledende ansatte. Målsettingen er å sikre og  
tiltrekke, utvikle og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere. Selskapet ivaretar samtidig modera-
sjon. Nysnøs kompensasjonsordninger skal derfor være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, 
i forhold til sammenlignbare selskaper.

Beslutningsprosess
Nysnø har ikke eget kompensasjonsutvalg. I oppstartsåret utgjør styret  utøve styret i sin helhet 
rollen som kompensasjonautvalg og har ansvar for å:

• Årlig vurdere kompensasjon til adm. direktør
• Årlig utarbeide forslag til mål for adm. direktør
• Bli orientert og konsultert av adm. direktør om godtgjørelse til andre ledende ansatte
• Være rådgiver for adm. direktør vedrørende kompensasjon og andre vesentlige personal- 

relaterte forhold for ledende ansatte
• Vurdere andre forhold som bestemt av styret og/eller kompensasjonsutvalget

A. Veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret

Godtgjørelse til adm. direktør
Godtgjørelse til adm. direktør består av fastlønn (hovedelement), naturalytelser og pensjons- og 
forsikringsordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes på bakgrunn av en helhetlig vurdering.
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Naturalytelser skal ikke være vesentlige i forhold til fastlønn.

Den totale godtgjørelsen er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes blant annet på bakgrunn av 
lønnsutviklingen i samfunnet generelt og i sammenliknbare virksomheter spesielt.

Godtgjørelse til øvrige ledende ansatte
Adm. direktør fastsetter godtgjørelse til ledende ansatte i samråd med styret.

Den totale godtgjørelsen til ledende ansatte består av fastlønn (hovedelement), naturalytelser  
og pensjons- og forsikringsordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes ut fra behovet for å  
gi konkurransedyktige betingelser innen ulike funksjoner. Godtgjørelsen skal gjøre selskapet  
konkurransedyktig i det aktuelle arbeidsmarkedet og derigjennom fremme selskapets verdis- 
kaping. Godtgjørelsen skal ta hensyn til Nysnøs omdømme og ikke være markedsledende, men 
sikre at selskapet tiltrekker seg og beholder ledende ansatte med ønsket kompetanse og erfaring.

Fastlønnen er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes blant annet på bakgrunn av lønnsutviklingen 
i samfunnet generelt og sammenliknbare virksomheter spesielt.

Naturalytelser kan tilbys ledende ansatte i den grad ytelsene har en relevant sammenheng med 
den ansattes funksjon i selskapet eller er i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene skal ikke 
være vesentlige i forhold til den ansattes fastlønn.

Pensjons- og forsikringsordninger
Nysnø har inngått en innskuddsbasert pensjonsordning som gjelder for alle ansatte. Det betales 
inn innskudd basert på den enkeltes lønn. Mellom 1–7,1 G betales inn 7 prosent av fastlønn.  
Fra 7,1–12 G betales inn 15 prosent av fastlønnen. For fastlønn over 12 G betales det ikke inn  
til ordningen. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjeneste- 
pensjon.

Se oversikt over godtgjørelse til ledende ansatte nedenfor.

B. Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår

Nysnø ble formelt stiftet desember 2017 og operativt fra juni 2018.

Note 12 – Lønnskostnader og kostnader ved ytelser til ansatte og ytelser til ledende ansatte

NAVN TITTEL STYREHONORAR

Widar Salbuvik Styrets leder 458 000

Jannicke Hilland Styremedlem 193 000

Egil Hermann Sjursen Styremedlem 193 000

Katharina Ringen Asting Styremedlem 193 000

Klaus Mohn Styremedlem 193 000

Sum 1 230 000

ROLLE TITTEL ANSATT FRA LØNN ANNEN
GODTGJØRELSE SUM

Administrerende direktør CEO 01.05.18 1 461 845 4 032 1 465 877

Juridisk og Compliance Direktør CLCO 01.08.18 625 000 4 762 629 762

Finansdirektør CFO 15.09.18 616 667 3 664 620 330

Investeringsdirektør CIO 15.09.18 666 667 3 297 669 964

Sum 3 385 933

Lønn og annen godtgjørelse til ledende personell

Lønn 1 461 845

Pensjon 2 932

Annen godtgjørelse 1 098

Ytelser til administrerende direktør

Note 12 – Lønnskostnader og kostnader ved ytelser til ansatte og ytelser til ledende ansatte

UTEBETALINGER TIL STYRET OG LEDENDE ANSATTE:
Godtgjørelse til medlemmer av styret

 ÅRSRAPPORT 2018   Nysnø Klimainvesteringer ASNOTER 44 45



Note 12 – Lønnskostnader og kostnader ved ytelser til ansatte og ytelser til ledende ansatte

Administrerende direktør har ikke avtale om bonus eller sluttoppgjør ved opphør av ansettelses-
forholdet.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styret, ansatte eller andre 
valgte selskapsorganer.

Note 13 – Revisjonshonorar

2018

Spesifikasjon revisjonshonorar:

Lovpålagt revisjon 40 000

Andre attestasjonstjenester 0

Sum 40 000

Merverdiavgift er ikke inkludert i honoraret.

Note 14 – Leieavtaler

Innen 1 år 490 000

1 til 5 år 4 892 150

Etter 5 år 7 551 850

Sum 12 934 000

Selskapet har inngått 2 betydelige leieavtaler; en for leie av lokaler og en for leie av datautstyr/ 
-software. Husleie er for selskapets lokaler i Rosenkildehuset i Stavanger sentrum på kr 30 000,- 
per måned (løper til 15.09.19). Videre har selskapet inngått en 10 års leieavtale for lokaler i  
Børehaugen 1 i Stavanger planlagt for overtakelse tidligst 31.01.2020 på kr 103 450,- per måned. 
Leie av datautstyr/-software utgjør i overkant av kr 130 000,- per år.

De fleste leieavtalene har en opsjon for forlengelse. 

Fremtidig minimumsleie knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler forfaller som følger:

Note 15 – Finanskostnader og finansinntekter

2018

Finansinntekter

Annen renteinntekt 351 544

Sum finansinntekter 351 544

Finanskostnader

Annen rentekostnad -174

Valutatap (disagio) -11 361

Sum finansinntekter -11 535
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Note 16 – Skatt

2018

Periodeskatt

Betalbar skatt (periodeskatt) 0

Endring forpliktelse ved utsatt skatt 0

Endring i skattesats 0

Kostnad ved skatt 0

Avstemming av effektiv skattesats 

Resultat før skatt -11 955 219

Skatt beregnet til 25 % (2018) -2 988 805

Endring ikke balanseført utsatt skattefordel 2 988 841

Ikke fradragsberettigede kostnader -36

Kostnad ved skatt 0

Beregning av skattemessig resultat

Resultat før skatt -11 955 219

Permanente forskjeller -158

Endring i midlertidige forskjeller -144 637

Skattemessig resultat -12 100 014

PER 31.12.18 ENDRING

Oversikt over midlertidige forskjeller og utsatt skatt

Varige driftsmidler 144 637 -144 637

Underskudd til fremføring -12 100 014 12 100 014

Sum basis for beregning av utsatt skattefordel -11 955 377

25 % beregnet utsatt skattefordel 2 749 737

Balanseført utsatt skattefordel 0

Note 17 – Resultat per aksje

Ordinært resultat per aksje er beregnet som forholdet mellom årets resultat som tilfaller  
aksjeeierne og vektet gjennomsnittlig utestående ordinære aksjer gjennom regnskapsåret.

I beregningen av utvannet resultat per aksje er resultatet som tilfaller aksjeeierne og antall vektet 
gjennomsnittlig utestående aksjer justert for alle utvanningseffekter knyttet til konvertible obliga-
sjoner og aksjeopsjoner. Årets resultat som tilfaller aksjeeierne inneholder ikke slike justeringer.

2018

Årets resultat som tilfaller selskapets aksjonærer -11 955 219

Årets utvannede resultat til selskapets aksjonærer -11 955 219

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 10 000

Utvannet resultat per aksje -1 195,52

Note 18 – Hendelser etter balansedagen

Nysnø Klimainvesteringer investerte i 2019 i teknologiselskapet Disruptive Technologies. Disruptive 
Technologies utvikler små sensorer på størrelsen med et frimerke. Sensorene har 15 års batteritid 
og utallige bruksområder som kan bidra til å redusere klimagassutslipp.

Disruptive Technologies produserer trådløse sensorer og har laget en løsning som er enkel, robust, 
skalerbar og sikker. Sensorene innhenter data kontinuerlig, og leverer innsikt til det analyseverk-
tøyet brukeren ønsker. Det er stort globalt potensial for sensorløsningene blant annet innenfor 
eiendom, energi og helse, og selskapet har stor pågang fra kunder og samarbeidspartnere.

Disruptive Technologies opplever økt etterspørsel og er klar for videre internasjonal ekspansjon. 
Nysnø er en av flere investorer i emisjonen som er forventet på kr 85 millioner, hvor Nysnøs andel 
er kr 20 millioner.
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Redegjørelse for etterlevelse av  
«Norsk anbefaling for eierstyring og  

selskapsledelse» (NUES) i Nysnø  
Klimainvesteringer AS

Ledelsen og styret i Nysnø Klimainvesteringer AS etterlever 
Eierskapsmeldingen (Meld. St. 27 2013-2014) kapittel 
8.2.3. hvor det er nedfelt at staten som eier har en  
forventning om at: 

«Alle heleide statlige selskaper bør følge Norsk an-
befaling om eierstyring og selskapsledelse der denne 
passer, og som en del av dette gi en samlet redegjø-
relse for selskapets eierstyring og selskapsledelse, 
herunder redegjøre for evt. avvik fra anbefalingen.  
De mest aktuelle punktene i anbefalingen er: Rede-
gjørelse for selskapenes eierstyring og selskapsledel-
se (punkt 1), tydeliggjøring av virksomhet, mål og  
strategier (punkt 2), sammensetning av styrende  
organer (punkt 8), krav til styrets arbeid (punkt 9), 
krav til risikostyring og intern kontroll (punkt 10), 
godtgjørelse til styret og ledende ansatte (punkt 11 
og 12) og informasjon og kommunikasjon (punkt 13). 
Redegjørelsen gis i årsberetningen eller i dokument 
det er henvist til i årsberetningen.»

Nysnø følger anbefalingen av 17. oktober 2018 og beskri-
velsen nedenfor redegjør for hvordan punktene i anbe- 
falingen er fulgt opp.

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 
Nysnø er et investeringsselskap, organisert som et 
aksjeselskap, og er heleid av den norske stat. Eierskapet 
forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet 
følger norsk lovgivning og statens eierskapspolitikk. 

Nysnø investerer i selskaper som løser klimautfordringer 
på en smart og lønnsom måte. Det gir grobunn for ny, 
klimavennlig virksomhet og teknologiutvikling.

Nysnø har som ambisjon å være ledende innen arbeidet 
med ESG. ESG står for Environmental, Social and  
Governance og oversettes til norsk som miljø, sosiale og 
selskapsstyring, eller bare samfunnsansvar. Nysnø følger 
PRI – prinsipper for ansvarlige investeringer hvor også 
selskapet er medlem. Vi tilstreber at våre investeringer  
og prosedyrer for å vurdere og følge opp investeringene 
 vi har gjort skal foregå i henhold til initiativets seks  
prinsipper for ansvarlige investeringer. PRI er beskrevet  
i Årsrapporten på side 11. 

Ledelsen har utarbeidet etiske retningslinjer for selskapet 
som er vedtatt av styret. De etiske retningslinjene gjelder 
for alle ansatte, herunder ansatte i midlertidige stillinger, 
i alle sammenhenger, også når man opptrer på vegne av 
porteføljebedrifter. Retningslinjene gjelder også for styre- 
medlemmer, innleid personale og innleide konsulenter. 
Eventuelle brudd på de etiske retningslinjene vil kunne 
medføre interne disiplinærtiltak og kan få betydning for 
vedkommende ansettelses- eller tilknytningsforhold. Et 
samarbeid med innleid personell eller konsulenter vil 
kunne avsluttes dersom de etiske retningslinjene ikke 
etterleves.

2. Virksomhet
Selskapets formål er å bidra til reduserte klimagassut-
slipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte 
bidrar til dette. Investeringene skal i hovedsak rettes 
mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til 
kommersialisering. Investeringsfokus for selskapet skal 
være bedrifter i tidlige faser. Selskapet kan gjennomføre 
oppfølgingsinvesteringer i senere faser. Selskapet skal 
investere i unoterte selskaper og/eller fond rettet mot 
unoterte selskaper, med virksomhet i eller ut fra Norge. 
Selskapets investeringer skal foretas på kommersielt 
grunnlag. Investeringene skal foretas samtidig og på like 
vilkår som private medinvestorer. Selskapets eierandel i 

den enkelte investering skal maksimalt utgjøre 49 %, med 
minimum 51 % eid av private på investeringstidspunktet. 
Selskaper som er heleid av det offentlige regnes i denne 
sammenheng ikke som private. Selskapet har ikke anled-
ning til å ta opp lån.

Nysnø investerer utelukkende i unoterte selskaper og 
fond. For unoterte investeringer, der ingen markedsverdi 
er observerbar, følger Nysnø retningslinjer fra International 
Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines 
(IPEVC Valuation Guidelines). Formålet med metoden er å 
anslå hva transaksjonskursen ville ha vært dersom et salg 
ble gjennomført på balansedato.

Selskapsregnskapet til Nysnø avlegges etter IFRS. Regn-
skapsprinsipper er nærmere beskrevet i notene til 
regnskapet. l tillegg rapporterer administrasjonen minst 
kvartalsvis til styret om selskapets resultatutvikling og 
balanse.

Årsregnskapet revideres av ekstern revisor. Ekstern  
revisor deltar årlig på ett styremøte hvor resultat av  
den finansielle revisjonen gjennomgås.

Styret og ledelsen gjennomfører regelmessige prosesser 
hvor selskapets strategi blir evaluert, og hvor mål og 
retningslinjer for virksomheten blir oppdatert.

3. Selskapskapital og utbytte
Nysnø finansieres årlig gjennom statsbudsjettet. Totalt er 
selskapet ved årskiftet tilført 225 millioner kroner. Dette 
inkluderer midler avsatt til oppstartskostnader.

Selskapets likviditet er ved årsskiftet god. Likviditets-
beholdningen er 129,7 millioner kroner ved årsskiftet. 
Denne skal, med unntak for driftskostnader, gå til nye  
investeringer. Kortsiktig gjeld utgjorde 3,2 millioner 

kroner per 31.12.2018. Selskapet har ikke rentebærende 
gjeld.

Totalkapitalen for selskapet ved utgangen av året var 
216,2 millioner kroner. Egenkapitalandelen var på 98,5 %. 
Nysnø skal over tid levere markedsmessig avkastning gitt 
risikoen. Selskapet er bundet av statens utbyttepolitikk. 
Da selskapet er i en oppstartsfase er ikke utbytte relevant 
på nåværende tidspunkt. 

Det foreligger ingen styrefullmakt til å foreta kapital- 
forhøyelse i Nysnø.

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner  
med nærstående
Nysnø har en aksjeklasse. Aksjene eies av den norske stat 
og forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. 

I tillegg til generalforsamling har Nysnø jevnlige møter 
med departementet. Dette inkluderer faste kvartalsmøter 
samt et årlig møte om selskapets arbeid med ESG. 

Alle transaksjoner med nærstående parter skal følge 
armslengdes prinsipp. Ved ikke uvesentlige transaksjoner 
mellom Nysnø og nærstående skal styret sørge for at det 
foreligger en verdivurdering fra uavhengig tredjepart. 
Styrets medlemmer må til enhver tid vurdere sin habilitet 
i forhold til gjeldende regler. 

5. Aksjer og omsettelighet
På grunn av eierskapet anses NUES anbefalingen som ikke 
relevant for Nysnø på dette punktet.

6. Generalforsamling
Generalforsamlingen i Nysnø består av staten ved  
Nærings- og fiskeridepartementet. Ordinær general- 
forsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni  
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måned. På den ordinære generalforsamlingen skal  
følgende saker behandles og avgjøres:

1.  Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, 
herunder utdeling av utbytte.

2.  Valg av styremedlemmer, samt styrets leder og  
nestleder.

3.  Fastsettelse av honorarer til styret og revisor.
4.  Andre saker som etter loven eller vedtektene hører 

under generalforsamlingen.

Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avholdes  
i Stavanger eller Oslo. 

7. Valgkomite
Nysnø sitt styre velges av generalforsamlingen da selskapet 
er unotert og har den norske stat som eneeier.

8. Styret, sammensetning og uavhengighet
Styret har fem medlemmer hvorav to er kvinner. Alle  
styremedlemmene er uavhengige av både ledende 
ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og eier. Nysnø 
er 100 % eid av staten og det er dermed ikke aktuelt for 
styremedlemmene å eie aksjer i selskapet.

9. Styrets arbeid
Styret har fastsatt instruks for styret og administrerende 
direktør, herunder ansvars- og oppgavefordeling mellom 
disse. Styret behandler medlemmenes habilitet ved inn-
ledningen til hvert styremøte. 

Nysnø har grunnet virksomhetens art og størrelse ikke 
revisjonsutvalg eller kompensasjonsutvalg. Styret har  
etablert et utvalg som utgjør selskapets investeringskomite, 
da selskapet p.t er for lite til å ha en intern investerings-
komite som tilfredsstiller kravene til forsvarlig organisering. 

Endelig investeringsbeslutning fattes av samlet styre, der 
et flertall av styremedlemmene ikke inngår i investerings-
komiteen.

10. Risikostyring og internkontroll
Styret påser at selskapet har god intern kontroll og 
hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til 
omfanget og arten av selskapets virksomhet. Styret mottar 
årlig internkontrollrapport som kartlegger selskapets 
vesentlige risikoer, tiltak og eventuelle uønskede hendelser. 
Internkontrollen gjennomføres i henhold til COSO-ramme 
verket og omfatter både strategisk, operasjonell, finansiell 
og omdømmerisiko. ESG risiko og klimarisiko er integrert 
i internkontrollen og risikovurderinger knyttet til investe-
ringsvirksomheten. Basert på internkontrollrapporten og 
administrasjonens gjennomgang vurderer styret selskapets 
risikonivå og -håndtering.

11. Godtgjørelse til styret
Styrets honorar fastsettes årlig av generalforsamlingen. 
Styrehonoraret er ikke resultatavhengig. Ingen styremed-
lemmer har andre oppgaver for Nysnø enn verv i styret 
og komiteer som springer ut av styret. Oversikt over 
styrehonorar fremgår av note 12 til Årsregnskapet. 

12. Godtgjørelse til ledende ansatte
Styret avgir erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er forankret 
i vedtektenes § 7 og følger allmennaksjeloven § 6–16 a og 
statens retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til 
ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel. 
Lederlønnserklæringen og retningslinjer for lønn til 
ledende ansatte inngår i note 12 til Årsregnskapet og 
fremlegges til behandling på ordinær generalforsamling. 
Lederlønnen i Nysnø fastsettes blant annet på bakgrunn 
av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og i sammen-

liknbare virksomheter spesielt. Total godtgjørelse til 
ledende ansatte består av fastlønn, naturalytelser,  
pensjons- og forsikringsordninger. 

13. Informasjon og kommunikasjon
Nysnø praktiserer åpenhet rundt sine investeringer og  
offentliggjør porteføljen på www.nysnoinvest.no. Nøkkel- 
informasjon som årsrapporter og sentrale styrende  
dokumenter gjøres også tilgjengelig. Nysnø har kvartals-
vise møter med Nærings- og fiskeridepartementet for 
oppfølging av statens eierskap. 

14. Selskapsovertakelse
Styret vil bidra til at eier får all relevant informasjon i  
situasjoner som påvirker eiers interesser. Nysnø er 100% 
eid av den norske stat og det anses derfor lite sannsynlig 
at selskapet vil komme i en situasjon med overtakelsestilbud.

15. Revisor
Nysnø sin revisor er BDO. Revisor er valgt av Nærings- og 
fiskeridepartementet (NFD) i forbindelse med stiftelsen 
av selskapet. Revisor legger årlig frem hovedtrekkene i  
en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet til styret.

Revisor deltar i styremøtet som behandler årsregnskapet 
og har også møte med styret uten administrasjonen til 
stede. Revisor gjennomgår eventuelle svakheter avdekket 
ved internkontrollen knyttet til regnskapsrapporterings-
prosessen og forslag til forbedringer. Selskapet har i 2018 
fått bistand ifbm. utarbeidelse av mal til årsregnskap etter 
IFRS. 
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