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15. februar 2008 
 
Eksportfinans 2007: 
Sterk utlånsvekst 
 
Eksportfinans opplevde i 2007 fortsatt vekst i etterspørsel og utbetaling av lån til 
finansiering av norsk eksport og til offentlig sektor. Konsernets samlede 
utlånsvolum pr. 31. desember 2007 var 124,7 milliarder kroner, sammenlignet 
med 99,1 milliarder kroner på samme tidspunkt i 2006.  
 
Av Eksportfinanskonsernets totale utlån pr. 31. desember 2007 utgjør 56,4 
milliarder kroner lån til eksportrelaterte formål og 68,3 milliarder kroner til 
offentlig sektor i Norge, gjennom datterselskapet Kommunekreditt.  
 
Eksportutlån: 
Nye eksportrelaterte lån pr. 31. desember 2007 nådde 22,8 milliarder kroner, og 
er spesielt relatert til prosjekter innenfor shipping, olje- og gassvirksomhet. Vekst i 
totale eksportrelaterte lån var 14,4 milliarder kroner i 2007. Sammenlignet med 
samme tidspunkt i 2006 tilsvarer dette en økning på 34,3 prosent.  
 
Kommuneutlån: 
Kommunekreditt utbetalte 16,4 milliarder kroner i nye lån i 2007, sammenlignet 
med 12,3 milliarder kroner i samme periode i 2006. Total vekst i lån til offentlig 
sektor var 11,2 milliarder kroner i 2007. Dette tilsvarer en økning på 19,6 prosent 
siden årsslutt 2006. 
 
Innlån: 
I 2007 lånte Eksportfinans inn 80,7 milliarder kroner fordelt på 889 individuelle 
transaksjoner. Til sammenligning ble det lånt inn 56,5 milliarder kroner fordelt på 
669 transaksjoner i 2006.  
 
Resultat: 
Uroen i de internasjonale kapitalmarkedene har gitt Eksportfinans utfordringer og 
medført urealiserte tap i Eksportfinans’ likviditetsportefølje i andre halvår 2007. 
Porteføljen består av høyt ratede verdipapirer med god kredittverdighet. De 
urealiserte tapene i likviditetsporteføljen vil sannsynligvis bli gradvis reversert 
fremover basert på løpetiden på verdipapirene, men belaster like fullt 
Eksportfinans resultater for 2007. Selskapet har ingen eksponering i boliglån eller 
subprime-lån i USA. 
 
Som en følge av situasjonen i de internasjonale kapitalmarkedene ble resultatet 
negativt med 149 millioner kroner for 2007, sammenlignet med et overskudd på 
159 millioner kroner for 2006. Resultat uten urealiserte gevinster og tap på 
finansielle instrumenter var på 294 millioner kroner, sammenlignet med 243 
millioner kroner i 2006. 
 
I desember annonserte Eksportfinans at selskapet ville gjennomføre en emisjon på 
1,2 milliarder kroner i ny aksjekapital fra eksisterende eiere. 85 prosent av 
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aksjonærene har undertegnet en garantiavtale for emisjonen. For statens 15 
prosent eierandel har regjeringen lagt frem en stortingsproposisjon der det 
anbefales at staten deltar med sin relative andel. Bakgrunnen for emisjonen var de 
urealiserte kurstapene i likviditetsporteføljen andre halvår 2007, i tillegg til stor 
utlånsvekst de siste årene. Kapitalen forventes innbetalt i løpet av første kvartal 
2008. 
 
Uttalelse fra styret: 
Styret i Eksportfinans er tilfreds med selskapets gode underliggende resultater fra 
kjernevirksomheten i 2007. Styreleder Erik Borgen uttaler: ”Dessverre er 
resultatet pr. 4. kvartal påvirket av de urealiserte kurstapene i selskapets 
likviditetsportefølje. I tillegg til emisjon av ny egenkapital vil styret fokusere på å 
styrke selskapets stilling i henhold til likviditet, resultat og kapitaldekning 
fremover. Tiltakene er forankret i en målsetning om høy rating og en 
kjernekapitaldekning fremover på rundt 8 prosent. Inntil videre gjøres ingen nye 
investeringer i verdipapirer som er utsatt for spreadrisiko. I tillegg utreder styret 
ulike tiltak for å stoppe selskapets eventuelle urealiserte tap fremover. Selskapet 
har en konstruktiv og proaktiv dialog med eierne om selskapets situasjon.” 
 
 
Nøkkeltalltall i NOK 2007 2006 
Nye eksportutlån 22,8 milliarder 23,6 milliarder 
Nye lån til offentlig sektor 16,4 milliarder 12,3 milliarder 
Nye innlån 80,7 milliarder 56,5 milliarder 
Balanse 218,7 milliarder 172,4 milliarder 
Kapitaldekning 9,6% 12,2% 

Resultat uten urealiserte gevinster 
og tap på finansielle instrumenter 

294 millioner 243 millioner 

Resultat for året -149 millioner 159 millioner 
Tap på utlån 0 0 
 
 
 
Konsernets rapport for 4. kvartal 2007 er tilgjengelig på www.eksportfinans.no. 
 
For ytterligere informasjon, kontakt: 
 
Gisele Marchand 
Administrerende direktør  
tlf +47 41 51 74 89 
e-post: gma@eksportfinans.no 
 
 
Elise Lindbæk 
Kommunikasjonssjef 
tlf +47 90 51 82 50  
e-post: el@eksportfinans.no 
 

Eksportfinans er det norske instituttet for eksportfinansiering - bankene og statens felles institusjon for å 
utvikle og tilby konkurransedyktige, langsiktige finanstjenester til eksportnæringene og kommunal 
sektor. Ytterligere informasjon om Eksportfinans finnes på www.eksportfinans.no 


