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Med over 46 000 ansatte og innleide, 62

milliarder kroner i omsetning på alle konti-

nenter er Aker en betydningsfull industri-

ell aktør i mange samfunn.

Akers virksomheter er ledende i sine

respektive bransjer. Konsernet leverer tek-

nologi, produkter og avanserte løsninger

og prosjekter til kunder innen olje, gass,

energi og prosess, og er en betydelig

aktør innen skipsbygging og fiskeri.

Aker bygger verdensledende virksomhe-

ter og skaper verdier gjennom aktivt

industrielt eierskap. Denne skaperkraften

er fundamentert på inngående kjennskap

til industri og teknologi, tilgang til finansi-

elle ressurser og evne til nyskaping.

Aker ble stiftet i 1841 og fører videre en

stolt industriell tradisjon. Mange av virk-

somhetene som i dag inngår i konsernet

vokste fram med industrialiseringen av de

nordiske land på 1700- og 1800-tallet. I

dag har de fleste virksomhetene et «hjem-

memarked» over store deler av verden.

De største selskapene i konsernet er Aker

Kværner, Aker Yards, Aker American

Shipping, Aker Seafoods, Aker Material

Handling og Aker Capital, herunder Aker

Drilling. Virksomhetene er nærmere

beskrevet på de følgende sider.
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Nøkkeltall
Proforma

Resultatregnskap (mill kr) 2004 2005

Omsetning 51 641 62 450

EBITDA 2 229 3 322

Aker Kværner 1 362 2 145

Aker Yards 768 1 029

Aker American Shipping* 80 131

Aker Seafoods** 157 187

Aker Material Handling 11 35

Øvrig virksomhet, elimineringer -210 -199

Avskrivninger og amortiseringer -815 -848

Driftsresultat (EBIT) 1 254 2 404

Resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper -80 28

Netto finansposter, inkl spesielle finansposter -777 179

Resultat før skatt 397 2 611

Skattekostnad -466 -21

Årets resultat -69 2 590

Balanse (mill kr) 31.12.04 31.12.05

Eiendeler

Immatrielle eiendeler og varige driftsmidler 14 971 17 542

Finansielle anleggsmidler, inkl aksjer 1 679 2 777

Kortsiktige operasjonelle eiendeler 14 528 23 749

Betalingsmidler og andre omløpsmidler 8 239 13 211

Egenkapital og gjeld

Egenkapital 6 120 8 105

Minoritetsinteresser 3 123 6 841

Ansvarlig lån 2 726 3 167

Rentebærende langsiktig gjeld 7 117 8 186

Annen langsiktig gjeld, inkl utsatt skatt 2 633 2 765

Rentefri kortsiktig gjeld 16 252 23 742

Rentebærende kortsiktig gjeld 1 446 4 473

Totalkapital 39 417 57 279

Nøkkeltall (mill kr) 31.12.04 31.12.05

Resultat pr aksje (kr) (majoritetens andel) -3,95 21,07

Egenkapitalandel 23 % 26 %

Netto rentebærende gjeld (-)/fordring (+) 450 1 572

herav byggelån 594 4 036

Definisjoner og kommentarer

*   Aker overtok Aker American Shipping i juni 2005. Selskapets resultat for januar-

desember fremgår over, men resultatet for januar-juni trekkes fra under elimine-

ringer og påvirker derfor ikke totalene i konsernets resultatregnskap.

**  Før engangsposter 

20052004

60

98

Ordrereserver 

mrd. kr.

20052004

51

62

Omsetning 

mrd. kr.

20052004

2,3

3,3

Resultat (EBITDA) 

mrd. kr.

Finansiell
kalender 2006 
Ordinær generalforsamling:

30. mars

1. kvartal 2006: 2. mai

2. kvartal 2006: 11. august

3. kvartal 2006: 3. november

Dette er Aker

AKER-KONSERNET
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Norge 

Europa 

(ekskl. Norden og UK) 

Norden 

Nord-Amerika 

UK 

Sør-Amerika 

Resten av verden 

Ansatte 31.12.05:

37 000

Aker Material Handling

Aker Seafoods

Aker American Shipping

Aker Yards

Aker Kværner

Omsetning 2005:

62 mrd. kroner

Aker Material Handling

Aker Seafoods

Aker American Shipping

Aker Yards

Aker Kværner

EBITDA 2005
3,3 mrd. kroner

Bildet på forsiden av denne rapporten ble tatt i

mai 2005 under innspillingen av filmen ”Nøtte-

knekker siden 1841”. Filmen er en musikkvideo

som på drøyt tre minutter beskriver hvordan

dagens teknologi- og kompetansevirksomheter i

Aker har sitt utspring i sunne industrielle verdier

og lang tradisjon. Filmen ble vist som reklame-

film på nasjonalt TV i Norge og skapte bred

debatt, blant annet om industriens rolle som ver-

diskaper i samfunnet. Filmen er hedret med flere

norske og internasjonale reklamepriser, og kan

ses på www.notteknekker.no.

Forsidebilde: Yann Aker
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Akers eierandel .........50,1 %

Antall aksjer

eid av Aker..........27 520 930

Designer, bygger, drifter og

vedlikeholder komplette indus-

trianlegg innen olje, gass,

energi og prosess. Se side 14.

Inge K. Hansen

Konsernsjef

Styremedlemmer valgt av:

Aksjonærer Ansatte

L-A Langøy (F)

B Flatgård (NF)

M Brandal

S Fürst

V H Madsen

H Midttun

Akers eierandel .........55.6 %

Antall aksjer 

eid av Aker..........11 452 111

Designer og bygger avan-

serte cruiseskip, offshorefart-

øyer, handelsfartøy og andre

spesialskip. Se side 16.

Karl Erik Kjelstad

Konsernsjef

Styremedlemmer valgt av:

Aksjonærer Ansatte

L-A Langøy (F)

S Sivertsen (NF)

M Brandal

R Glasser

Y Hågensen

O Melberg

Akers eierandel .........30.8 %

Antall aksjer eid gjennom 

Aker Capital .......28 637 815

Bygging og drift av avanserte,

sjettegenerasjons borerigger av

typen Aker H-6e. Se side 18.

Martinus Brandal

Konsernsjef (fungerende)

Styremedlemmer 

L-A Langøy (F)

M Brandal

O Melberg

V B Sandland

T Widvey

Nøkkeltall hovedområdene (beløp i mill kroner)

Aker Kværner

2004 2005

Omsetning 35 553 41 463

EBITDA 1 362 2 145

Ordreinngang 41 582 57 748

Ordrereserve 35 920 53 341

Ansatte 20 667 20 403

Aker Yards

2004 2005

Omsetning 12 490 16 607

EBITDA 768 1 029

Ordreinngang 17 283 32 084

Ordrereserve 23 366 38 897

Ansatte 13 069 13 442
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E Myhre

B Kilnes

Å Knutsen

A Teigland

W Andersen

A O Rogne

K J Breivik
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Aker Capital

Akers eierandel .........53.2 %

Antall aksjer 

eid av Aker..........14 675 950

Bygger handelsskip og eier skip

som leies ut til amerikanske

redere for transport mellom

amerikanske havner. Se side 20.

Dave Meehan

Konsernsjef

Styremedlemmer 

L-A Langøy (F)

K E Kjelstad

Ø Svanevik

M H Blystad

E Karfjell

Akers eierandel .........65.0 %

Antall aksjer 

eid av Aker..........32 474 910

Fangst, foredling, markedsfø-

ring og salg av sjømat av høy

kvalitet. Se side 22.

Yngve Myhre

Konsernsjef

Styremedlemmer valgt av:

Aksjonærer Ansatte 

L-A Langøy (F)

B Borgersen (NF)

L Berg-Hansen

M Brandal

L Grønnevet

Akers eierandel ..........100 %

Industrivirksomheter, finansi-

elle aktiviteter og investeringer

av forskjellig slag. Eier direkte

og indirekte blant annet aksjer

i de børsnoterte selskapene

Bjørge og Odim, i det norske

forsyningsbase- og logistikk-

selskapet Norsea Group og

verkstedsbedriften Midsund

Bruk. Akers eierandel i Aker

Drilling eies for øvrig også

gjennom Aker Capital.

Se side 19.

Nils Are Karstad Lysø

Daglig leder 

Akers eierandel ...........100%

Produserer lagrings- og arkiv-

systemer til bruk i industri- og

kontormiljøer. Se side 26.

Hallvard Muri

Konsernsjef

Styremedlemmer valgt av:

Aksjonærer Ansatte  

L-A Langøy (F)

M Brandal

S A Lindland

I Hafseth

Nøkkeltall hovedområdene (beløp i mill kroner)

Aker American Shipping

Promforma: 2004 2005

Omsetning 1 638

EBITDA 80 131

Ordrereserve 5 830

Ansatte 639

Aker Material Handling

2004 2005

Omsetning 1 231 1 347

EBITDA 11 35

Ordreinngang 1 297 1 391

Ordrereserve 265 303

Ansatte 710 757

Aker Seafoods

2004 2005

Omsetning 2 410 2 340

EBITDA* 157 187

Ansatte 1 357 1 214

* Før engangsposter
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* Første noteringsdag

** Oslo Børs hovedindeks

(F) Styrets formann

(NF) Styrets nestformann

B Kristiansen

H E Nilsen

A Steffensen

J S Granheim

N A Hagen
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• Året 2005 var et godt år for Aker.

• Vi fullførte integrasjonen av Kværner

og har etablert en god og oversiktlig

finansiell og operasjonell struktur.

• Bedre drift, styrket konkurranseevne

og tillit fra våre kunder har gitt resul-

tater i form av rekordhøy ordrere-

serve, økende marginer og forutsig-

barhet i våre resultater.

• Morselskapet har skapt betydelige

verdier gjennom prosjekter.

• Tre nye selskaper ble børsnotert.

• Aksjonærene har kunnet glede seg

over kursutviklingen, og for første

gang på mange år ble det i 2005

utbetalt utbytte.

Rekordene står i kø når vi oppsumme-

rer 2005. Ordrereserven var 98 milliar-

der kroner ved utgangen av året.

Omsetningen økte med 21 prosent til

62 milliarder kroner. Driftsresultatet før

avskrivninger passerte 3,3 milliarder

kroner, 49 prosent opp fra foregående

år. Verdien av våre børsnoterte eiende-

ler økte fra 8 milliarder kroner ved inn-

gangen av året til 19 milliarder på

årets siste børsdag. I begynnelsen av

mars hadde verdien økt videre til 24

milliarder kroner.

Noe av årsaken er naturligvis gode

markeder. Finansmarkedene har utvik-

let seg positivt, og våre datterselskap

har opplevd sterk etterspørsel etter

sine produkter og tjenester. Men vi har

vokst mer enn markedet skulle tilsi. Det

forteller at det har vært arbeidet syste-

matisk og godt med kunder, forret-

ningsutvikling og forbedring i hele kon-

sernet.

Det er så definitivt på sin plass å rette

en stor takk til alle mine kolleger for

innsatsen, til våre kunder og forret-

ningsforbindelser som viser oss tillit

ved å plassere ordrer hos oss, og til

våre kreditorer og aksjonærer som lar

oss forvalte deres kapital.

Kjære medaksjonærer, kunder og ansatte

Børsnotert

Før 2000

Aker og Kværner

to konsern

ARGI

Aker
Yards

Aker
Mar

Øvrige

KVI

Ship-
Yards

O&G
E&C Øvrige

2001/02

Kværner

“Redningsaksjon”

ARGI

Aker
Yards Øvrige

KVI

Ship-
Yards

O&G
E&C Øvrige

Våren 2004

Yards fusjon og

tre-veis splitt

ARGI

Øvrige

KVI

Aker
Yards

Aker
Kv Øvrige

Sommeren 2004

Restrukturering 

av Aker

2006

KVI

Øvrige

Aker Yards

Aker Kværner

Aker Seafoods

Øvrige

Aker Am Shipping

Aker Drilling

Aker Capital

Aker Matr handling

Aker Yards

Aker Kværner

Aker Seafoods
Aker

Leif-Arne Langøy

Styreformann og konsernsjef

AKER-KONSERNET

En industriell visjon om sammenslåing av Aker og Kværner ble endelig sluttført i 2005. Aker

som selskap ble først etablert i 1841, men enkelte av bedriftene i konsernet har en historie

som går tilbake til 1700-tallet. Aker har vært en førende kraft gjennom flere industrielle epoker

med utgangspunkt i sin virksomhet i Norge, Norden og Europa.



Aktivt, industrielt eierskap

Aker-konsernet er på mange måter

annerledes. Vi er et industrikonsern

med dyp forståelse av markeder, kun-

denes behov, teknologi og risiko. Sam-

tidig er vi et kreativt og dynamisk miljø

med stor finansiell kunnskap og kapa-

sitet. Denne kombinasjonen av det

industrielle og finansielle utgjør funda-

mentet for det vi kaller aktivt, industrielt

eierskap.

Det aktive, industrielle eierskapet går

som en rød tråd gjennom Aker. Morsel-

skapet Aker ASA preges av nærheten

til sin hovedaksjonær Kjell Inge Røkke

og den energi, kreativitet og kommer-

sialitet som han representerer. På

samme måte setter morselskapet sitt

preg på utviklingen i det enkelte dat-

terselskap i konsernet.

Det aktive, industrielle eierskapet gir

Aker-konsernet en dynamikk og hand-

lekraft som få andre, store selskaps-

strukturer kan fremvise. Det er dette

industrielle eierskapet som har gitt –

og gir – våre kunder, aksjonærer og

ansatte merverdi i form av henholdsvis

gode leveranser, avkastning og frem-

tidsrettede arbeidsplasser.

Styrt energi

Vi er oss bevisst at enkeltpersoners

energi og oppfinnsomhet må styres

gjennom god organisasjonsmessige

struktur og disiplin. Vi har gjennom de

siste årene arbeidet målrettet for å

bygge en god organisasjonskultur og

etablere en effektiv styringsmodell i

konsernet.

Vi er avhengige av sterke og selvsten-

dige styrer og lederteam i både mor-

selskap og datterselskap, men vi er

også avhengig av godt samarbeid på

tvers. For å oppnå dette har vi etablert

funksjonelle team med deltakelse fra

flere selskaper, og vi arbeider med

utvalgte, felles forbedringsprosjekter.

Internt har vi har engasjerte diskusjo-

ner og meningsutvekslinger, fordi det

resulterer i riktigere og bedre forank-

rede beslutninger. Utad står vi samlet

og dermed sterkt.

I 2005 formulerte vi for første gang

skriftlig Aker-konsernets seks felles

kjerneverdier. Gjennom en bred pro-

sess internt fikk vi kartlagt hvilke ver-

dier og holdninger som er fremtredene

i det enkelte selskap, og vi diskuterte

hvilke verdier som vil være viktige for

oss for å lykkes i våre forskjellige bran-

sjer. Mange ble overrasket over hvor

stort sammenfall det viste seg å være i

verdiene mellom det enkelte selska-

pene.

De seks kjerneverdiene som er tett

knyttet til vår visjon om å være Den

foretrukne partner vil i 2006 bli formid-
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Åpen og 
direkte

Vi verdsetter ærlig og 

proaktiv kommunikasjon

Tett på og 
handlekraftig

Vi vet hva vi driver 

med og får jobben gjort

Kundefokusert
Kunders tillit er grunnlaget 

for vår virksomhet

Utvikler mennesker 
og team

Våre store prestasjoner er 

resultater av god samhandling

Visjon
Være den 

foretrukne partner

Våre verdier

Helse, miljø 
og sikkerhet

Vi bryr oss og tar

personlig ansvar for HMS 

Leverer 
resultater

Vi leverer hver gang og jobber hardt 

for å overgå forventningene

I 2005 formulerte Aker for første gang skriftlig konsernets felles kjerneverdier. De uttrykker

holdninger som er fremtredende i det enkelte selskap, og som er viktige for at det enkelte sel-

skap, og dermed Aker, skal lykkes.



let og diskutert i alle deler av konser-

net. Denne prosessen vil danne

grunnlaget for en økt bevissthet om

hvem vi er, hvordan vi arbeider og hva

som skal løfte oss videre.

Ledelse og ansatte

Styringen av et stort konsern som Aker

krever god og koordinert ledelse. Det

gjør arbeidet med lederutvelgelse og

lederutvikling viktig. Med virkning fra

2006 har vi innført standard ansettel-

sesavtaler for toppledere og et vari-

abelt lønnssystem med prinsipper som

er felles for alle datterselskapene.

Våren 2006 gjennomfører vi en samlet

kartlegging og evaluering av nær 100

toppledere og vi vil vurdere disse sen-

trale ressursene i forhold til våre forret-

ningsmessige mål.

Rekruttering og utvikling av våre

øvrige medarbeidere skjer i Aker

hovedsakelig desentralt og i det

enkelte datterselskap. Hvert år

gjennomfører tusenvis av ansatte kurs

for kompetanseheving og resertifise-

ring. Sentralt har vi i 2005 hatt to prio-

riterte oppgaver.

Vi har etablert Akers internasjonale

traineeprogram, og vi har med Nøtte-

knekkerkampanjen gjort et stort løft for

å høyne industriens anseelse i Norge.

Opptak til traineeprogrammet skjer

denne våren, og fra høsten 2006 vil de

første 12 traineene være i arbeid på

forskjellige steder i konsernet. Den TV-

sendte reklamefilmen som dannet

rammen for Nøtteknekkerkampanjen

har vunnet priser både i Norge og

internasjonalt. Den har skapt stolthet

og motivasjon internt, og reist debatt

og økt forståelsen for betydningen av

industri i et moderne høykostland.

Bygger førsteklasses bedrifter

Morselskapets Aker ASA har som for-

retningside å skape verdier for alle

involverte parter ved å bygge første-

klasses selskaper i industrisektorer

som vi kjenner godt og der vi har sterk

gjennomføringsevne.

Forretningsideen beskriver en ambi-

sjon og gir føringer for hva vi priorite-

rer. Vi gir oss ikke før våre bedrifter er

blant de aller beste, og vi konsentrerer

oss om å bygge videre med utgangs-

punkt i det vi kan.

Bedrifter utvikles over tid og gjennom

faser. Vi utvikler kontinuerlig våre

bedrifter gjennom operasjonelle forbe-

dringer og organisk vekst. Vi skaper

ny virksomhet gjennom knoppskyting,

oppkjøp eller fusjoner, og vi går ut av

engasjementer når vi ser at deres

potensial kan utvikles bedre av andre.

Noen av våre eksisterende virksomhe-

ter har krevd stort engasjement og

mye oppmerksomhet de siste par

årene, som for eksempel gamle Kvær-

ners skipsverft i Philadelphia, arkiv- og

lagersystemprodusenten Aker Material

Handling og vår fiskerivirksomhet i

Norge og internasjonalt. Andre deler

av konsernet fant sin form allerede for

to år siden, og har i større grad kunne

konsentrere seg om drift og tålmodig

tilpasning av organisasjon og kapa-

sitet. Aker Kværner og Aker Yards er

eksempler på det.

Nye bedrifter har kommet til som for

eksempel de børsnoterte Aker Drilling,

Aker Seafoods, Aker American Ship-

ping og Aker Floating Production. Sist-

nevnte vil bli børsnotert i inneværende

år, kanskje allerede før sommeren. Vi

har kjøpt virksomheter som fiskerisel-

skapet West Fish-Aarsæther som nå

er en del av Aker Seafoods, og vi er i

ferd med å overta det franske storverf-

tet Chantiers de l’Atlantique.

Vi utvikler våre virksomheter som om

vi skulle eie dem for evigheten, men

det forhindrer oss ikke fra å selge. Vi
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Innen utgangen av 2007 flytter de første Aker-ansatte inn i konsernets nye hovedkontor, Aker

Hus, på Fornebu utenfor Oslo. Mer enn 2000 ansatte vil ha sitt daglige virke i bygget, inkludert

ledelsen i Aker og hovedselskapene i konsernet.

Rekruttering og utvikling av nøkkel-

personer til prosjekter og virksomhet

i konsernets vekstregioner er målet

når Aker-konsernet i 2006 tar inn 12

nyansatte på sitt nylig etablerte trai-

nee-program. Programmet ble

bekjentgjort gjennom annonser i

Russland, Kina, Malaysia og Brasil.



Morselskapet Aker ASAs ambisjon er

å skape verdier både gjennom forbe-

dring av det enkelte datterselskap og

gjennom nye prosjekter generert fra

mor. På den måten representerer mor-

selskapets en tilleggsverdi. Aker er

mer enn summen av enkeltdelene.

Det gleder meg å se hvor langt vi har

kommet, men vi skal videre. I mars

2006 offentliggjorde vi endringer i kon-

sernets styre og ledelse. På årets ordi-

nære generalforsamlinger velges en

rekke nye medlemmer til selskapenes

styrer.

Med sentrale spillere på plass i nye

posisjoner skal vi frigjøre ny energi og

entusiasme og løfte Aker til nye høyder!

Helsing

Leif-Arne Langøy

Styreformann og konsernsjef

er regelmessig i situasjoner der vi i

Aker har tilført våre virksomheter så

mye som vi kan. I slike tilfeller er det

beste for Aker – og for bedriften det

gjelder – at nye eiere overtar og løfter

den videre. Vi har i 2005 og så langt i

2006 solgt, og inngått avtale om salg,

av Atlas Stord, Aker Kværner Industri-

elt Vedlikehold, Aker Kværner Process

Automation Systems og Aker Kvær-

ners virksomhet innen treforedling og

kraftproduksjon basert på fast brensel.

I et lengre perspektiv har tilgangen av

nye virksomheter, utviklingen av eksis-

terende bedrifter og salg resultert i en

markert dreining av Aker-konsernets

samlede virksomhet. Vår virksomhet

rettet mot olje- og gass har økt fra 34

prosent av omsetningen i 2002 til 45

prosent i 2005. Skipsbygging har økt

fra 32 til 34 prosent, mens vår landba-

serte entreprenørvirksomhet er redu-

sert fra 24 til 18 prosent.

Mer enn summen av enkeltdelene

Vi har i 2005 gjenreist et sterkt Aker,

med et solid og forutsigbart morselskap

og datterselskap som allerede er – eller

som er i ferd med å bli – blant de aller

fremste i sine respektive bransjer.

Aker skal være Den foretrukne partner

for kunder, medarbeidere, aksjonæ-

rene og for samfunnet for øvrig. Med

en sterk balanse som fundament skal

morselskapet Aker ASA være en god

og langsiktig eier for sine dattersel-

skap, og en god investering for sine

aksjonærer.

For investorer representerer Aker-kon-

sernet mangfoldige muligheter. Man

kan velge å investere i morselskapet,

eller man kan satse på en av de

mange døtrene. Uansett blir man del

av det aktive, industrielle eierskapet

som gjennomsyrer Aker, og som med

sin energi skaper verdi.

Endring etter 1.1.2006

Utbytte

Markedsverdi nye børsnoterte aksjer AKS, AKASA, AKD,BJORGE

Vekst utover index

Markedsvekst OSEBX (index)

Markedsverdi børsnoterte aksjer 1.1.2005

Markedsverdi børsnoterte aksjer 2005 til 15.2 2006, hensyntatt utbytte

Synliggjøring av aksjonærverdier

3,7
1,0

8,2

3,3

3,5

3,9

23,8

• Aker Drilling

• Aker Hus

• Alstom Marine kjøp

• Westfish kjøp

• Aker American Shipping

• Aker Floating Production

• Redusere eierandel og portefølge i 

Aker Kværner og Aker Yards

• Salg

- Aker Kværner Pulp & Power

- Atlas Stord

- Aker Kværner Industrielt Vedlikehold

- Aker Kværner Process Autom Systems

• Skape synergier

• Aker Seafoods reorganisering

• Gjennoppbygging av Aker Material Handling

• Tilpasning av Aker Yards’ kapasitet

• Forbedre prosjektgjennomføringsmodeller

• Bedre marginer og balanse mellom risiko og lønnsomhet.

Aker bygger førsteklasses bedrifter

Skape forretningsmuligheter Forbedre eksisterende virksomheter Selge og rebalansere portefølgen

24%

32%

34%

23%

29%

45%

18%

34%

45%

2002 2005 2005 just.

Aker omsetning pr. industri

Vekst innen olje, gass og skipsverft

Øvrige

Eng & Constr

Skipsverft

Olje og gass

*

*
*

*
*
*

*

*
*

*
*
*

Omsetningsreduksjon på 

NOK 4,5 mrd.

Kjøp av Alstom Marine gir en 

omsetningsøkning for skipsverft på

NOK 4.8 mrd.

Omsetningsøkning i olje og gass

som følge av organisk vekst

I Aker utvikles bedrifter over tid og gjennom faser. Eksisterende bedrifter utvikles gjennom ope-

rasjonelle forbedringer og organisk vekst. Ny virksomhet kommer til gjennom knoppskyting,

oppkjøp eller fusjoner, og bedrifter blir solgt når deres potensial kan utvikles bedre av andre.

Aker har gjennom organisk tilpasning og

kjøp og salg av virksomhet dreid sin virk-

somhet mer i retning olje, gass og skips-

bygging.

Aker har gjennom 2005 synliggjort betydelige aksjonærverdier. Verdien av selskapets børsno-

terte aksjer økte fra 8,2 milliarder kroner ved inngangen av 2005 til 22,8 milliarder kroner i mid-

ten av februar 2006. Aksjonærene mottok i tillegg 1 milliard kroner i utbytte i desember 2005.

ÅRSRAPPORT 2005 9
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1 Elin Karfjell

2 Harald Magne Bjørnsen

3 Lone Fønss Schrøder

4 Kjell Inge Røkke

5 Anne Grete Eidsvig

6 Leif-Arne Langøy

7 Inge K. Hansen

8 Geir Arne Drangeid

9 Jon Fredrik Baksaas

10 Bernt Harald Kilnes

11 Karl Erik Kjelstad

12 Lisbeth Berg-Hansen

13 Svein Sivertsen

14 Marianne Heien Blystad

15 Kjeld Rimberg

16 Sissel Anne Lindland

17 Arne Otto Rogne

18 Åsmund Knutsen

19 Siri Fürst

20 Bjarne Borgersen

21 Ivar Hafsett

22 Bjørn Flatgård

23 Leiv Grønnevet

24 Vibeke Hammer Madsen

25 Eva von Hirsch

26 Wilhelm Andersen

27 Yngve Hågensen

28 John Steinar Granheim

29 Stein Aamdal

30 Helge Midttun

31 Martinus Brandal

32 Yngve Myhre

33 Atle Teigland

34 Atle Tranøy

35 Ole Melberg

36 Kjell Storeide

37 André Steffensen

38 Hallvard Muri

39 Ørjan Svanevik

Aker-konsernet

Styringsmodell og
styrende organer
Aker-konsernet består av en rekke hel-

og deleide selskaper, flere av dem

børsnoterte. Hvert selskap har

selvstendige styrer og ledelse (se side

4-5) som praktiserer god eierstyring og

selskapsledelse i henhold til gjeldende

regler og anbefalinger, men bedriftene

samarbeider også tett.

Det er identifisert en rekke verdiska-

pende initiativer på tvers av selska-

pene. Den nødvendige koordinering av

disse skjer dels gjennom Akers utø-

velse av aktivt eierskap i det enkelte

selskap, dels i forskjellige samarbeids-

forum.

En gang hvert år samles styremedlem-

mene i Akers hovedselskaper til felles

seminar. Aker CEO Forum er et annet

samarbeidsorgan. Her møtes konsern-

sjefene i Aker-selskapene og ledelsen i

Aker ASA månedlig. Liknende samar-

beidsforum er etablert for finans, orga-

nisasjonsutvikling og kommunikasjon.

Innkjøp og forretningsutvikling, leder-

og medarbeiderutvikling, traineepro-

gram, rekruttering, myndighetskontakt

og profilering er områder der slik koor-

dinering skjer med gode resultater.

1

17 18 19 20 2130 22 23 24 25

26 27 28 29 35 36 31 38
32

39373933

8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 3 4 5 6 7

Styrer og ledelse i Aker-konsernet

Styrer og ledelse i de enkelte Aker-selskapene kommer sammen til et årlig styreseminar. Bildet

over ble tatt på samlingen i august 2005. Selskapets hovedaksjonær var her representert ved

Kjell Inge Røkke og hans kone Anne Grete Eidsvig.

STYRE OG KONSERNLEDELSE
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Aker ASA

Aksjekapital
Aker ASA er et børsnotert

allmennaksjeselskap registrert i Oslo,

Norge. Den juridiske enheten Aker

ASA ble formelt etablert 13. februar

2004, men selskapet har hundreårige

industrielle tradisjoner.

Aker ASAs aksjekapital var inntil fusjo-

nen med Kværner 2 422 897 876 kro-

ner fordelt på 44 131 354 A-aksjer og

42 400 713 B-aksjer. I fusjonen ble det

utstedt 28 243 374 nye A-aksjer som

vederlag til Kværners aksjonærer.

Totalt antall A-aksjer i Aker var etter

dette 72 374 728. Alle aksjer i begge

klasser har pålydende 28 kroner.

Alle A-aksjer har stemmerett. B-

aksjene har ikke. Ut over dette har alle

aksjer samme rettigheter i selskapet.

Aker har ikke utstedt egenkapitalin-

strumenter ut over nevnte aksjer.

På en ekstraordinær generalforsam-

ling 27. juli 2004 fikk styret fullmakt til

å kjøpe egne aksjer inntil 240 millioner

kroner pålydende. Denne fullmakten

utløp 27. januar 2006 og ble ikke

benyttet.

Aker ASA

Eierstruktur
Aker A-aksjen ble notert på Oslo Børs

8. september 2004. Pr. 19. februar 2006

hadde selskapet 17 765 aksjonærer, en

nedgang fra 19 880 ett år tidligere.

De største eierne av Aker A-aksjer

var som følger

1. TRG Holding AS 67,80 %

2. Morgan Stanley* 3,68 %

3. Bank of New York* 1,91 %

4. Skandinaviska Enskilda (PUBL) Oslo 1,39 %

5. Nordea Bank, Sverige* 1,02 %

6. JP Morgan Chase Bank, Luxemb.* 1,00 % 

7. Tore Aksel Voldberg 0,78 %

8. Carnegie Investment** 0,66 %

9. State Street Bank* 0,63 %

10. JP Morgan Chase Bank* 0,60 %

10. Goldman Sachs* 0,60 %

12. Nordea Bank, Danmark* 0,48 %

13. Nordea Bank, Finland* 0,46 %

14. ABG Sundal Collier 0,37 %

15. Bear Stearns Securities* 0,35 %

16. CTCL-Britannic 0,33 %

17. DnB NOR Markets 0,31 %

17. Svenska Handelsbanken* 0,31 %

19. Hurricane Invest 0,27 %

20. Gambak VPF 0,25 %

Sum 20 største aksjonærer 83,20 %

* Nominee konto * * Meglerkonto

Selskapets hovedaksjonær TRG Hol-

ding eier 67,8 prosent av de stemme-

berettigede aksjene i Aker ASA og

kontrollerer dermed selskapet. TRG

Holding har uttalt at de som industri-

elle investorer vil bidra til en kontinuer-

lig forbedring av drift og strategisk

posisjonering av Aker-konsernet.

Eierskapet til Aker A-aksjene er fordelt

om lag som følger:

TRG 67,8 %

Norske 16 %

Ikke-norske 16 %

Aker-konsernet

Frihet til å velge
Industrikonsernet Aker består av en

rekke selskaper. I juridisk og finansiell

forstand er hvert selskap en

selvstendig enhet. Men selskapene

har mange felles trekk, og de har et

eierskap som binder dem sammen.

Aker-konsernet gir investorer mange

valgmuligheter. Man kan investere i

hele konsernet ved å kjøpe aksjer i

morselskapet Aker. Alternativt kan man

velge å investere i mer spesifikke

bransjer ved å kjøpe aksjer i de under-

liggende selskapene.

Enten man investerer i Aker eller i de

underliggende selskapene, får investo-

rene ta del i den finansielle og indus-

trielle kompetanse, kreativitet og kapa-

sitet som preger Aker-konsernet som

helhet.

Aker-konsernet er preget av aktivt eier-

skap. Her møter langsiktige industrielle

holdninger en aksjonærstruktur og sty-

ringsmodell som gir selskapet handle-

kraft og mot. På samme måte som

morselskapet Aker preges av sin

hovedaksjonær Kjell Inge Røkke

(gjennom hans privateide selskap TRG

Holding), setter Aker sitt preg på utvik-

lingen av det enkelte underliggende

selskap.

Gjennom aktivt eierskap vil Aker

skape verdier som kommer samtlige

investorer i konsernet til gode.

Fra tid til annen inngås det avtaler

mellom to eller flere selskaper i Aker-

konsernet. I beslutningsprosessene i

forbindelse med slike avtaler, er sty-

rene og andre involverte seg meget

bevisst behovet for å handle med arm-

lengdes avstand. Ved behov vil eks-

terne og uavhengige aktører bli invol-

vert i verifikasjon.
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AKSJONÆRFORHOLD

Aker ASA

Styre
sammensetning 
Etter forslag fra valgkomiteen, velger

aksjonærene i det enkelte selskap sine

representanter til de respektive styrer

på generalforsamlingen. Valgkomiteen

i hovedselskapene i Aker-konsernet

har bestått av Rune Bjerke, Gerhard

Heiberg og Kjell Inge Røkke. Røkke er

Akers hovedaksjonær.

Et flertall av de aksjonærvalgte styre-

medlemmene er uavhengig av selska-

pets hovedaksjonær. Det enkelte sel-

skaps styresammensetning er vist på

side 4-5.

Som det fremgår av tabellen er Akers

konsernsjef Leif-Arne Langøy styrefor-

mann i det enkelte underliggende sel-

skap. Konserndirektør Martinus Bran-

dal i Aker er styremedlem i

hovedselskapene (unntatt i Aker Ame-

rican Shipping). Gjennom slik repre-

sentasjon utøver Aker sitt aktiver eier-

skap i konsernets datterselskap.

Ansatte i styret 
Aker har lang tradisjon for tett og

konstruktivt samarbeid med sine

ansatte, både i fagforeninger og ved

at de ansatte velger representanter til

styret i det enkelte selskap.

De ansatte velger sine representanter

normalt hvert annet år. Hovedtillitsvalgt

i hvert enkelt selskap vil normalt være

i styret.

Aker American Shipping som har sin

virksomhet i USA, har ingen ansatte i

det norske morselskapet. De ansatte

ved skipsverftet i Philadelphia velger

imidlertid representanter til verftets styre.

Aker ASA

Ytterligere
opplysninger
Aker ASA offentliggjør relevant

informasjon om selskapets virksomhet

på sine hjemmesider

www.akerasa.com. Vesentlige

hendelser og opplysninger blir i tillegg

meddelt Oslo Børs gjennom

børsmeldinger.

Selskapet har regelmessige presenta-

sjoner av regnskapstall og driftsopp-

dateringer. Slike presentasjoner finner

normalt sted kvartalsvis i Oslo. Ut over

dette deltar selskapet på enkelte kon-

feranser.

Henvendelser til selskapet kan rettes

til infopost@akerasa.com.

Aker ASA Aker ASA

Utbytte og
utbyttepolitikk
Aker ASA arbeider for å skape verdier

for aksjonærene i form av utbytter og

økte aksjekurser over tid. I februar

2006 vedtok styret i Aker følgende

utbyttepolitikk:

”Aker ASAs utbyttepolitikk tar

utgangspunkt i at selskapet til en

hver tid skal ha en solid balanse og

likviditetsreserver som er tilstrekkelig

til å håndtere fremtidige forpliktelser.

Samtidig ønsker selskapet å utbetale

et jevnt, årlig utbytte på 2-4 prosent

av verdijustert egenkapital.

Ved beregning av verdijustert egen-

kapital legges børskurs på Akers

børsnoterte investeringer til grunn.

For regnskapsårene 2005 og 2006 vil

utbyttet sannsynligvis ligge i nedre

del av det foreslåtte intervallet.”

I desember 2005, etter fusjonen med

Kværner og utstedelsen av vederlags-

aksjer, utbetalte Aker ASA et utbytte

på 14 kroner pr. aksje.

For regnskapsåret 2005 har styret

foreslått å utbetale et utbytte på 6,50

kroner pr. aksje.

Aker ASA

Selskapets
vedtekter
Selskapets vedtekter ble sist endret

på ekstraordinær generalforsamling

30. august 2004. Vedtektene er til en

hver tid tilgjengelig på selskapets

hjemmesider www.akerasa.com.

Aker ASA

En transparent
struktur
Som en konsekvens av konsernets

struktur, har investorer tilgang til mer

informasjon enn det som er vanlig for

industrikonsern av Akers størrelse.

Det meste av Akers virksomhet er sam-

let i de fem børsnoterte underliggende

selskapene Aker Kværner, Aker Yards,

Aker Drilling, Aker American Shipping

og Aker Seafoods. Hvert av disse er

underlagt Oslo Børs’ bestemmelser om

informasjon til markedet. Det sikrer

investorer innsyn i virksomheten, ikke

bare overordnet i konsernet, men også

dypt inn i det enkelte selskapet.

AKSJONÆRFORHOLD
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Eierstyring og selskapsledelse

1. Redegjørelse for eierstyring og

selskapsledelse

Anbefalingen følges gjennom regel-

messige styremøter, regulær drifts-

oppfølging og redegjørelser i års-

rapporter og annen informasjon.

2. Virksomhet

Anbefalingen følges gjennom sel-

skapets vedtekter og årsrapport.

Beskrivelsen av virksomheten er

også tilgjengelig på selskapets

hjemmesider.

3. Selskapskapital og utbytte

Anbefalingen følges. Selskapet har

vedtatt en utbyttepolitikk, og forslag

om utbytter har vært utdypet og

kommentert i forbindelse med sel-

skapets generalforsamlinger.

4. Likebehandling av aksjeeiere og

transaksjoner med nærstående

Anbefalingen følges med unntak av

at selskapet har to aksjeklasser. Det

er imidlertid kun A-aksjen som er

børsnotert og omsettelig. Alle B-

aksjer eies av et heleid selskap i

konsernet.

5. Fri omsettelighet

Anbefalingen følges.

6. Generalforsamling

Anbefalingen følges med den presi-

sering at møteleder normalt vil være

utpekt før møtet og bekjentgjort i

innkallingen.

7. Valgkomite

Anbefalingen følges med den presi-

sering at selskapets hovedaksjonær

leder valgkomiteen.

8. Bedriftsforsamling og styre,

sammensetning og uavhengighet

Anbefalingen følges i det vesentlige

med den presisering at Bedriftsde-

mokratinemda har godkjent at Aker

ikke har bedriftsforsamling. Videre

var Leif-Arne Langøy både styre-

medlem og daglig leder i Aker ASA

fra 30. september 2005 til 2. mars

2006 da Bengt A Rem overtok som

daglig leder.

9. Styrets arbeid

Anbefalingen følges. Styret

gjennomførte i februar 2006 en eva-

luering av sitt arbeid.

10.Godtgjørelse til styret

Anbefalingen følges slik det fremgår

av redegjørelsen i årsrapporten.

11.Godtgjørelse til ledende ansatte

Anbefalingen følges. Det presiseres

at selskapet ikke har opsjonsord-

ninger.

12.Informasjon og kommunikasjon

Anbefalingen følges.

13.Overtakelse

Anbefalingen følges, men med den

presisering at dette ikke har vært

relevant for selskapet.

14.Revisor

Anbefalingen følges med unntak av

at det ikke er uttrykt spesifikke ret-

ningslinjer for den daglige

ledelsens adgang til å benytte revi-

sor til andre tjenester enn revisjon.

Den nasjonale norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (corporate

governance) ble utgitt 7. desember 2004. Anbefalingen skal styrke tilliten til børs-

noterte selskaper, og dermed bidra til størst mulig verdiskaping over tid, til beste

for aksjeeiere, ansatte og andre interessenter.

Etterlevelse av anbefalingen skal skje på et følg- eller forklar-prinsipp. Dersom anbe-

falingen ikke følges, skal det forklares hvorfor selskapet har valgt en annen løsning.

Anbefalingen inneholder 14 hovedpunkter, og Akers virksomhet er i hovedtrekk i

tråd med disse. Anbefalingen i sin helhet er tilgjengelig på Oslo Børs sine hjem-

mesider (www.ose.no). Nedenfor redegjøres kort for selskapets oppfølging av

anbefalingen punkt for punkt.

En revidert versjon av anbefalingen ble publisert 8. desember 2005. Aker vil ta

denne reviderte utgaven i bruk for virksomhetsåret 2006.

Kursutvikling

Aker A-aksjene ble tatt opp til notering

på Oslo Børs 8. september 2004.

Sluttkurs første handledag var 63,00

kroner. Den 21. februar var sluttkursen

260,00 kroner. Det representerer en

verdistigning på 312 prosent.

Laveste kurs siden notering var 45,50

kroner. På det høyeste har aksjen vært

omsatt for 288,50 kroner.

Parallelt med den positive utviklingen i

selskapet, har prisen på obligasjonslå-

net AKE16 steget. Grafen nedenfor

viser utviklingen.
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20.8.04                         27.2.06

101%
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Nøkkeltall

Aker Kværner ASA

(mill. kroner) Proforma

Resultat 2004 2005 

Omsetning 35 553 41 463 

EBITDA 1 362 2 145 

Avskrivninger, amortisering (319) (356)

Driftsresultat 1 043 1 789 

Netto finansielle poster (396) (771)

Resultat før skatt 647 1 018 

Skattekostnad (129) 227 

Resultat for perioden 518 1 245 

Minoritetsandel 9 16 

Majoritetetsandel 509 1 229 

Balanse

Varige driftsmidler og 

immaterielle eiendeler 6 477 6 981 

Rentebærende anleggsmidler 103 141 

Øvrige anleggsmidler 159 142 

Betalingsmidler og rente-

bærende kortsiktige fordringer 3 703 7 134 

Øvrige omløpsmidler 9 828 11 897 

Eiendeler 20 270 26 295 

Egenkapital 1 671 4 262 

Minoritetsinteresser 48 65 

Ansvarlig lån 3 826 3 167 

Rentebærende gjeld 2 436 2 112 

Rentefri gjeld 12 289 16 689 

Egenkapital og gjeld 20 270 26 295 

Netto rentebærende 

gjeld(-)/fordring(+) 1 370 5 163 

Egenkapitalandel (%) 8,5 16,5 



Aker Kværner har over 20 400 ansatte

i mer enn 30 land. Selskapets leveran-

ser spenner vidt, men er hovedsakelig

innen olje, energi- og prosessindus-

trien. Aker eide ved årsskiftet 50,01

prosent av aksjene i Aker Kværner

ASA, som er notert på Oslo Børs.

Innen olje og gass er Aker Kværner en

betydelig internasjonal leverandør av

forskjellige slags anlegg og installasjo-

ner samt tilhørende tjenester. Disse

omfatter design, engineering, innkjøp,

produktleveranser, bygging, sammen-

stilling, ferdiggjøring, drift og vedlike-

hold av anlegg for leting etter og pro-

duksjon av olje og gass.

Innen landbasert Engineering & Con-

struction tilbyr Aker Kværner et tilsva-

rende bredt spekter av leveranser

innen industrielle nisjer som for eksem-

pel raffineri og kjemi, farmasi, kraftpro-

duksjon, treforedling samt metallindus-

tri og bergverk.

I februar 2006 inngikk Aker Kværner

en intensjonsavtale om salg av sine

virksomheter knyttet til treforedling.

Når dette salget er gjennomført, etter

planen i andre eller tredje kvartal

2006, vil leveranser til olje- og gassin-

dustrien utgjøre om lag 76 prosent av

selskapets omsetning.

En vedvarende høy oljepris kombinert

med gradvis fallende påviste reserver,

har inspirert oljeselskapene til å for-

sterke letingen etter nye reserver. Det

er ventet at økt leteaktivitet vil bli etter-

fulgt av økte investeringer i nye pro-

duksjonsanlegg for olje og gass, og

dermed et fortsatt sterkt marked for

Aker Kværner.

I de siste årene har arktiske strøk seilt

opp som en av verdens mest lovende

petroleumsregioner. Ifølge undersø-

kelser kan hele 25 prosent av verdens

ikke-påviste petroleumsressurser

befinne seg i arktiske strøk. Aker

Kværner har levert en rekke installasjo-

ner for bruk i liknende farvann, og

anser Barentshavet og Nordishavet

som sin hjemmebane.

Produkt- og teknologiutvikling og kon-

trollert håndtering av risiko og styring

av prosjekter er vesentlig for å oppnå

fornøyde kunder og stadig bedre

resultater.

Aker Kværner investerte i 2005 om lag

190 millioner kroner i utvalgte teknolo-

giutviklingsprosjekter. I tillegg mottok

konsernet nær 80 millioner kroner til

teknologiutvikling fra kunder og offent-

lige myndigheter ut over den betyde-

lige utviklingsinnsats som til en hver tid

skjer i tett samarbeid med kundene i

prosjekter.

Aker Kværner

Teknologiprodukter til olje- og gass-

industrien utgjør en stadig mer

vesentlig del av Aker Kværners

samlede virksomhet. Forretningsom-

rådet Subsea, products and techno-

logy representerte ca. 25 prosent av

selskapets omsetning i 2005. Noen

av selskapets produkter er nærmere

beskrevet nedenfor.

Undervannsløsninger

Stadig oftere blir olje- og gassfelt til

havs bygd ut med kostnadseffektive

undervannsløsninger. Aker Kværner

er en betydelig global leverandør av

slike systemer og leverer blant

annet undervannsannlegget til

Dalia-feltet utenfor Angola, det stør-

ste i verden i sitt slag.

Boreutstyr

Dypt vann og dype reservoar setter

nye krav til boreutstyret. Aker Kvær-

ner er verdens nest største leveran-

dør av oljeboringsutstyr, og selska-

pet har utviklet avanserte løsninger

spesielt tilpasset slike krevende

områder. Aker Kværner leverer det

unike RamRig boresystemet, som er

velegnet for boring på dypt vann, til

Aker Drilling og Eastern Drilling, og

skal levere komplette boresystemer

til nybygg kontrahert blant annet av

Mærsk, SeaDrill og PetroMena.

Brønnvedlikehold

Produksjonsbrønner krever vedlike-

hold for at oljen og gassen skal

strømme uhindret. Aker Kværner

kan tilby den mest kostnadseffektive

metoden for brønnintervensjonen i

horisontale olje- og gassbrønner. En

av selskapets kunder hevder å ha

spart flere hundre millioner kroner

årlig ved bruk av Aker Kværners

høyteknologiske brønntraktor. I til-

legg øker inntjeningen ved bruk av

brønntraktoren fordi brønnene kom-

mer raskere i produksjon enn med

andre løsninger.

Prosessutstyr

Aker Kværner leverer avanserte løs-

ninger og teknologi for å skille ut

vann, sand og gass fra brønnstrøm-

men på en effektiv og miljøvennlig

måte. Selskapet har en betydelig

markedsandel innen teknologi for

behandling av sjøvann som injiseres

i reservoaret for produksjonsstimule-

ring. Når gass transporteres

gjennom rørledninger, er Aker Kvær-

ners teknologi (MEG) sentral for å

hindre plugging av rør og stans av

produksjon.
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Inge K. Hansen

Konsernsjef

Bryter barrierer med avanserte teknologiprodukter



Nøkkeltall

Aker Yards ASA

(mill. kroner) Proforma

Resultat 2004 2005

Omsetning 12 490 16 607

EBITDA 768 1 029

Avskrivninger, amortisering (290) (349)

Spesielle driftsposter (173) 0

Driftsresultat 305 680

Netto finansielle poster (22) 24

Resultat før skatt 283 704

Skattekostnad (74) 73

Resultat for perioden 209 777

Minoritetsandel 5 5

Majoritetetsandel 204 772

Balanse

Varige driftsmidler og 

immaterielle eiendeler 3 873 3 998

Rentebærende anleggsmidler 42 168

Øvrige anleggsmidler 140 190

Betalingsmidler og 

rentebærende 

kortsiktige fordringer 3 897 4 297

Øvrige omløpsmidler 3 691 9 668

Eiendeler 11 643 18 321 

Egenkapital 4 385 5 037 

Minoritetsinteresser 26 46 

Rentebærende gjeld 1) 2 402 5 957 

Rentefri gjeld 4 830 7 281 

Egenkapital og gjeld 11 643 18 321 

Netto rentebærende 

gjeld(-)/fordring(+) 1 537 (1 492)

Egenkapitalandel (%) 37,9 27,7

1) Herav byggelån 594 3 577
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Aker Yards er en av verdens fremste

skipsbyggere. I 2005 leverte selska-

pets 13 skipsverft i fem land til sam-

men 38 skip innenfor markedssegmen-

tene cruiseskip og ferger, handels-

fartøy samt offshore og spesialfartøy.

Aker Yards er blant verdens fire største

produsenter av cruiseskip og ferger.

Innovasjon og kompetanse i forhold til

marked og produkt preger arbeidet

både innen konseptutvikling og byg-

ging. Mer enn 20 prosent av cruise-

skiptonnasjen som er levert på ver-

densbasis de siste ti årene, kommer

fra Aker Yards. Selskapet er blant

Europas største produsenter av ferger.

Containerskip, kjemikalietankere, pro-

dukttankere og små  tankskip inngår i

et bredt spekter av handelsfartøy som

Aker Yards produserer. Kostnadseffek-

tive løsninger, stor kapasitet og kort

produksjonstid er blant Aker Yards’

store konkurransefortrinn innen mar-

kedssegmentet.

Både skreddersydde og standardi-

serte fartøy inngår i Aker Yards’ tilbud

av offshore- og spesialfartøy. Konser-

net er blant de ledende i verden innen

dette markedet. Innovasjon, fleksibilitet

og stor og skalerbar kapasitet kjenne-

tegner virksomhetsområdet.

Selskapets evne til å designe og reali-

sere innovative og fremtidsrettede skip

anerkjennes av kunder verden over.

Riktig konsept og pris til rett tid er

avgjørende for at kundene skal oppnå

suksess.

Det er utgangspunktet for at Aker

Yards har omfattende kunnskap om

kundenes kommersielle betingelser og

muligheter. Denne erkjennelsen er

også drivkraften bak den omfattende

teknologiske kompetansen som er byg-

get opp gjennom 250 år med skips-

bygging. Til sammen gjør velprøvd

kompetanse, fleksibilitet og kapasitet

Aker Yards i stand til å flytte grenser til

havs.

Ordreboken til Aker Yards er økt med

66 prosent gjennom 2005. Den svært

tilfredsstillende beleggsituasjonen gir

selskapet mulighet til å konsentrere

seg om å sikre topp kvalitet, holde

lovet framdrift i prosjektene samt

oppnå best mulig lønnsomhet i byg-

gingen av hvert enkelt skip. Framtiden

ser spennende ut for Aker Yards. Ver-

denshandelen når nye høyder og

transportbehovene vokser. Det inne-

bærer økt etterspørsel etter nye skip.

Aker Yards
Karl Erik Kjelstad

Konsernsjef

Et cruisemarked i stadig vekst
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siaster i tillegg til

mer ordinære crui-

seatspredelser som

kino, teater, trenings-

senter, spa og kasino.

Aker Yards har som mål

å øke produksjonen av

større skip, såkalte post-

panamax skip. Den foreløpige

avtalen med Alstom om over-

takelse av de franske verf-

tene er et ledd i denne strate-

gien. Overtakelsen vil etter planen

bli gjennomført mot slutten av før-

ste kvartal 2006.

Aker Yards har gjennom en årrekke ført an i

utviklingen av store cruiseskip. I april i år leve-

rer selskapet verdens største cruiseskip, Freedom

of the Seas, til Royal Caribbean International. Skipet

er på hele 158 000 bruttotonn.

I februar 2006 overrasket Royal Caribbean og Aker Yards

markedet med kontrakt for bygging av en ny generasjon

cruiseskip. Det første skipet av Genesis-klassen skal leve-

res i 2009. Det er mer enn 40 prosent større enn forgjenge-

ren, 360 meter langt, 47 meter bredt, 65 meter høyt over

vannlinjen og det har plass til 5 400 passasjerer.

Etterspørselen etter nye cruiseskip

drives fram av veksten i reiselivs-

bransjen. Stadig flere mennesker

får stadig mer fritid, og bruker mer

penger på ferier. Cruisebransjen

har med nye og mer sofistikerte

skip i stor grad lykkes med å til-

trekke seg interessen til stadig

større skarer av ferierende.

Den økonomiske utviklingen i USA

og Europa er en viktig drivkraft for

etterspørsel etter nye cruiseskip, i til-

legg til cruiserederienes økonomiske

resultater. Endringer i regulatoriske

rammeverk med innskjerpede tek-

niske krav til fartøyene bidrar også

positivt til etterspørselen.

Cruisemarkedet preges av flere

trender. En av dem går i retning av

større skip, så store at de ikke kan

seile gjennom Panamakanalen

(post-panamax). Med et vell av

attraksjoner om bord kan disse

største skipene sammenliknes med

flytende opplevelsesparker. De har

skøytebaner, klatrevegger, surfebas-

seng og driving range for golfentu-

2009

2006

1999

1995

1982

1970
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Nøkkeltall

Aker Drilling ASA

(mill. kroner) Proforma

Resultat 2005 

Omsetning -   

EBITDA (4)

Driftsresultat (4)

Resultat før skatt (4)

Skattekostnad 1 

Resultat for perioden (3)

Majoritetetsandel (3)

Balanse

Varige driftsmidler og 

immaterielle eiendeler 960 

Betalingsmidler og 

rentebærende kortsiktige fordringer 242 

Øvrige omløpsmidler 2 921 

Eiendeler 4 123 

Egenkapital 3 346 

Rentebærende gjeld 768 

Rentefri gjeld 9 

Egenkapital og gjeld 4 123 

Netto rentebærende gjeld(-)/fordring(+) (526)

Egenkapitalandel (%) 81,2 



Aker Drilling har under bygging to avan-

serte, sjettegenerasjons borerigger av

typen Aker H-6e. De bygges av Aker

Kværner, og skal leveres i henholdsvis

februar og oktober 2008. Aker Drilling

har opsjoner som gir dem rett til å

bygge to tilsvarende rigger hos Aker

Kværner med ferdigstillelse i henholds-

vis 2009 og tidlig i 2010.

Markedet for borerigger er sterkt som

følge av økt etterspørsel etter olje og

gass. Når oljeselskapene akselererer

letingen etter nye reserver og setter nye

felt i produksjon, skaper det etterspørsel

etter borerigger både for boring av lete-

brønner og lange serier av produksjons-

brønner.

Olje- og gassproduksjon skjer fortsatt i

stor grad i områder med grunt vann og

milde klimatiske forhold. Kun fem prosent

av verdens oljeproduksjon skjer på dypt

vann, og sju prosent i områder med tøffe

værforhold. Men dette er i ferd med å

endre seg. De lett tilgjengelige reservene

er allerede satt i produksjon.

Nye felter finner man på dypt vann, som

for eksempel utenfor Brasil og Sørvest-

Afrika eller i værharde områder som

Øst-Canada og Grønland, i Nordsjøen

og de nordlige deler av Atlanterhavet,

Barentshavet, og havområdet nordøst 

for Australia og øst for Russland. Aker

Drillings boreplattformer er spesielt

egnet for boring i slike farvann.

Aker Drilling ble etablert av Aker høsten

2005. Andre investorer gikk inn i selska-

pet gjennom en emisjon i oktober, og i

desember 2005 ble selskapet tatt opp 

til notering på Oslo Børs.

Aker eier 30,8 prosent av aksjene i Aker

Drilling. Selskapet er ikke konsolidert i Aker-

konsernets regnskap, men Akers investe-

ring inngår i balansen til Aker Capital.

Aker Drilling

Både i design og bygging av Aker 

H-6e boreriggene legges det stor vekt

på hensynet til det ytre miljø. Miljøfilo-

sofien for boreriggene er klar: Absolutt

ingen utslipp av miljøskadelige stoffer

til sjøen.

Alle systemer på Aker H-6e er desig-

net og konstruert med to fysiske barri-

erer for å forhindre uønskede utslipp.

Med unntak av borkaks (knust stein)

fra boring av toppseksjonen i brønner,

vil all kaks bli samlet opp og transpor-

ter til land for videre behandling.

Riggene kan utstyres med en blande-

enhet slik at potensielt forurenset kaks

kan reinjiseres i en avfallsbrønn.

Boreslam vil bli resirkulert og benyttet

om igjen. For boring av toppseksjonen

benyttes vannbasert boreslam, og

kaks fra denne seksjonen inneholder

ikke miljøskadelig stoffer. Den kan der-

for trygt plasseres på havbunnen.

Bruken av kjemikalier er eliminert eller

redusert så langt det er mulig. Grønne

kjemikalier oppført på Plonor-listen1 er

benyttet der dette er mulig. Energifor-

bruket er optimalisert for å redusere

utslipp til luft så mye som mulig.

Drenasje fra alle områder der oljesøl

kan forekomme, samles opp og ledes

til dreneringstanker. Drenasje fra bore-

området blir transportert til land. Annet

drenasjevann som kan innehold olje-

rester og vann fra sanitæranlegget om

bord, renses før det slippes ut i sjøen.

Det eneste som slippes i sjøen uten

rensing er drenasje fra områder som

ikke er forurenset med olje eller kjemi-

kalier, for eksempel regnvann på rene

områder.

1) Plonor-listen beskriver stoffer som anses å

representere liten eller ingen risiko for mil-

jøet (List of Substances / Preparations

Used and Discharged Offshore which Are

Considered to Pose Little or No Risk to the

Environment). Listen er utarbeidet som en

del av “The Convention for the Protection

of the Marine Environment of the North-

East Atlantic” (OSPAR).

Miljøvennlig boring

Aker Capital ble etablert i 2005 og omfat-

ter mindre industrivirksomheter, finansi-

elle aktiviteter og investeringer av for-

skjellig slag. Selskapet er ikke en egen

rapporteringsenhet i konsernet, men inn-

går i segmentet Øvrig virksomhet.

Mest vesentlig i Aker Capitals balanse

er aksjene i de børsnoterte selskapene

Aker Drilling (ref. hovedoppslag) og

oljeserviceselskapet Bjørge, samt 60

prosent av aksjene i Aker Invest. Aker

Insurance Services formidler forsik-

ringer til Aker-selskaper. Aker Asset

Management forvalter blant annet Aker-

konsernets norske pensjonsmidler.

Selskapet Aker Invest ble etablert som-

meren 2005 ved at Aker og Aker Yards

overførte eiendeler til det nye selskapet

i bytte for aksjer og lån. Samlet verdi av

eiendelene ved etablering var 880 milli-

oner kroner.

Aker Invest har gjennom 2005 investert

237 millioner kroner i nye eiendeler,

hvorav aksjer i det børsnoterte oljeser-

viceselskapet Odim utgjorde 33 millio-

ner kroner. Selskapet har solgt eiende-

ler for 360 millioner kroner (inkludert

Atlas-Stord i januar 2006), og gjennom

dette realisert gevinster på til sammen

105 millioner kroner.

Ved siden av Odim utgjør aksjer i forsy-

ningsbase- og logistikkselskapet Nor-

Sea Group den mest vesentlige inves-

teringen i Aker Invest. NorSea er

direkte eller indirekte involvert i sju

baser langs norskekysten, og leverer

forsyninger til store deler av norsk off-

shorevirksomhet.

Aker Capital
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Martinus Brandal

Konsernsjef (fungerende)



Nøkkeltall

Aker American Shipping ASA

(mill. kroner) Proforma

Resultat 2004 2005 

Omsetning -   1 638 

EBITDA 80 131 

Avskrivninger, amortisering (45) (44)

Driftsresultat 35 86 

Netto finansielle poster 6 (3)

Resultat før skatt 41 84 

Skattekostnad -   (5)

Resultat for perioden 41 79 

Majoritetetsandel 41 79 

Balanse

Varige driftsmidler og 

immaterielle eiendeler 524 914 

Rentebærende anleggsmidler -   69 

Øvrige anleggsmidler 26 40 

Betalingsmidler og rente-

bærende kortsiktige fordringer 472 197 

Øvrige omløpsmidler 797 870 

Eiendeler 1 819 2 090 

Egenkapital 1 036 1 223 

Rentebærende gjeld 1) 594 605 

Rentefri gjeld 189 262 

Egenkapital og gjeld 1 819 2 090 

Netto rentebærende 

gjeld(-)/fordring(+) (122) (339)

Egenkapitalandel (%) 57,0 58,5 

1) Herav byggelån 452 459 
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Aker American Shipping bygger han-

delsskip i verdensklasse og eier skip

som leies ut til amerikanske redere for

transport av varer mellom amerikanske

havner.

Skipsverftet Aker Philadelphia Shipyard

ligger på et område der den amerikan-

ske marinen fram til 1995 hadde et av

sine største skipsverft. Når marineverf-

tet stengte, startet oppbyggingen av et

nytt, kommersielt skipsverft på områ-

det. Amerikanske myndigheter støttet

etableringen med betydelige midler.

Aker Philadelphia Shipyard har levert

tre containerskip til rederiet Matson

Navigation Company. Et fjerde skip er

under bygging for levering til samme

kunde i 2006. Skipene fungerer bra,

og er gode referanser for de mer enn

600 kvalifiserte skipsbyggerne som

bidrar til å gjøre verftet til et av de

mest konkurransedyktige i USA.

Våren 2005 ble det inngått kontrakt for

bygging av ti produkttankskip ved verf-

tet. Skipene skal leveres til verftets søs-

terselskap American Shipping Corpo-

ration, som også er heleid av Aker

American Shipping. Det er inngått

avtale med det amerikanske rederiet

Overseas Shipholding Group som skal

stå for drift og videre utleie av skipene

til sluttbrukere i det amerikanske Jones

Act-markedet.

Det er allerede inngått langtidskontrak-

ter med to oljeselskap for bruk av de

fire første produkttankskipene. Byg-

gingen av de to første tankskipene

startet i 2005. Det første skal stå ferdig

i fjerde kvartal 2006.

Etter oppstarten av det nye skipsverf-

tet, har produktivitetsutvikling vært et

av de viktigste målekriteriene. Utvik-

lingen har vært svært positiv. Antatt

timeforbruk på containerskip nr. fire er

mindre enn en tredjedel  av timeforbru-

ket på skip nr en.

Aker Philadelphia Shipyard har få kon-

kurrenter. Den forrige produkttankeren

som ble bygget i USA, ble levert i

1999, og det er bare fire amerikanske

verft som har bygget tankskip de siste

15 årene. Verftet i Philadelphia har

allerede demonstrert sin konkurranse-

evne i dette segmentet, og ytterligere

produktivitetsforbedring vil gi bety

enda lavere kostnader.

En managementavtale mellom Aker

American Shipping og Aker Yards dan-

ner grunnlaget for et utstrakt samar-

beid mellom skipsverftene i de to sel-

skapene.

Aker American Shipping

En rekke amerikanske lover legger

premissene for Aker American Ship-

pings virksomhet. De viktigste er

The US coastwise laws som omfat-

ter mange lover, den første vedtatt i

1920, og som ofte samlet omtales

som Jones Act, og The Oil Pollution

Act of 1990 (OPA 90).

Jones Act-lovene bestemmer at alle

kommersielle fartøyer som frakter

varer mellom amerikanske havner

skal være bygget, eid og drevet av

amerikanere, mannskapet skal være

amerikansk og skipene skal være

registrert i amerikanske skipsregis-

tre.

OPA 90-loven ble vedtatt etter at

tankskipet Exxon Valdez¬ forliste og

slapp ut store mengder olje i havet

utenfor Alaska. Denne loven

bestemmer blant annet at alle nye

tankskip for transport i USA skal ha

dobbelt skrog. Innen 2015 skal alle

tankskip med enkelt skrog være

faset ut.

Jones Act-markedet består av 126

skip større enn 1 000 bruttotonn. Av

disse er 18 råoljetankskip og 43 er

produkttanksskip og produkttanklek-

tere, såkalte Integrated Tank Bar-

ges. I tillegg er det flere kjemikalie-

tankere og hundrevis av mindre

lektere som brukes til frakt langs

kysten.

Den kommende lovbestemte utskift-

ningen av denne tonnasjen skaper

en betydelig etterspørsel etter nye

skip med dobbelt skrog. I 1990 var

det overkapasitet i produkttankmar-

kedet. Fra 2008 er det ventet at det

vil være for få skip lovlig i opera-

sjon. Konsekvensen av dette er

allerede tydelig. Ratenivået for leie

av produkttankere har steget betrak-

telig de siste årene.

De ti produkttanksskipene som skal

bygges ved Aker Philadelphia Shi-

pyard representerer samlet 460 000

tonn dødvekt. Dette vil antakelig kun

dekke en tredjedel av det forven-

tede behovet for tonnasje med dob-

belt skrog i 2016. Det vil bli behov

for å bygge flere skip.

Dave Meehan

Konsernsjef

Lovregulerte og lovende markeder
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Nøkkeltall

Aker Seafoods

(mill. kroner) Proforma

Resultat 2004 2005 

Omsetning 2 410 2 340 

EBITDA 162 181 

Avskrivninger, amortisering (97) (83)

Spesielle driftsposter 56 

Driftsresultat 121 98 

Netto finansielle poster (63) (57)

Resultat før skatt 58 41 

Skattekostnad (6) (4)

Resultat for perioden 52 37 

Minoritetsandel (2) 6 

Majoritetetsandel 54 31 

Balanse

Varige driftsmidler og 

immaterielle eiendeler 1 787 1 785 

Rentebærende anleggsmidler 184 205 

Øvrige anleggsmidler 18 16 

Betalingsmidler og rente-

bærende kortsiktige fordringer 113 240 

Øvrige omløpsmidler 487 504 

Eiendeler 2 589 2 750 

Egenkapital 783 886 

Minoritetsinteresser 47 20 

Rentebærende gjeld 1 301 1 337 

Rentefri gjeld 458 507 

Egenkapital og gjeld 2 589 2 750 

Netto rentebærende 

gjeld(-)/fordring(+) (1 004) (892)

Egenkapitalandel (%) 32,1 32,9 
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Aker Seafoods er engasjert innen

fangst, foredling, markedsføring og

salg av fiskeprodukter, hovedsakelig i

Nord-Vest Europa. Aker Seafooods er i

dag en av Norges største arbeidsgi-

vere i Nord-Norge. Om lag 900 av

Aker Seafoods 1267 ansatte arbeider

og bor enten i Finnmark, Troms eller

Nordland. Ytterligere 50 ansatte bor

langs kysten på vestlandet. I Danmark

har konsernet også en betydelig akti-

vitet med nærmere 300 ansatte.

Selskapet fisker om lag 58 000 tonn

fisk med 15 egne trålere i havområ-

dene utenfor Nord-Norge. I tillegg kjø-

per Aker Seafoods om lag 45 000 tonn

fangst årlig fra lokale kystfiskere i

Norge og Danmark. 58 000 tonn går til

videre foredling i selskapets norske

fabrikker, mens 25 000 tonn foredles i

Danmark.

Selskapet selger frosne og ferske fis-

keprodukter, og bearbeidede varer til

matvarekjeder i Europa. I Danmark

selger Aker Seafoods produkter under

eget varemerke, Thorfisk, men det

meste av selskapets produkter produ-

seres for større kjeders egne varemer-

ker.

Aker Seafoods er kun engasjert i vel

regulert og bærekraftig fiskeri. Selska-

pet disponerer til sammen 28 lisenser

som gir rett til fiske av hovedsakelig

torsk, sei, hyse og reker i norske far-

vann.

I mars 2005 fusjonerte Aker Seafoods

med en annen stor aktør innen norsk

fiskeri, West Fish-Aarsæther/Nordic

Sea Holding. Aker Seafoods var inntil

dette et heleid datterselskap i Aker-

konsernet. Etter sammenslåingen eide

Aker 88,5 prosent, men Aker reduserte

sitt eierskap gjennom nedsalg og emi-

sjon i forbindelse med at Aker Seafo-

ods ble børsnotert i mai. Aker eier nå

66,7 prosent av aksjene i Aker Seafo-

ods.

Et sentralt element i Aker Seafoods’

strategi er satsingen på ferske fiske-

produkter. I markedet for frosne pro-

dukter har europeisk fiskeindustri de

siste årene møtt tøff konkurranse fra

foredlingsfabrikker i Kina.

Som leverandør av ferske fiskeproduk-

ter har imidlertid Aker Seafoods et vik-

tig konkurransefortrinn med sin tilgang

til førsteklasses råvarer fra Norskeha-

vet og nærhet til kjøpesterke og kvali-

tetsbevisste konsumenter på det euro-

peiske kontinent.

Dreiningen av virksomheten mot fers-

fiskmarkedet har pågått i flere år, og

har skutt ytterligere fart etter oppkjø-

pet i 2005. Aker Seafoods vil i 2006

optimalisere sin produksjon ved å

redusere antall trålere til 14, og fordele

fangsten jevnere gjennom året. Det gir

grunnlag for mer forutsigbare leveran-

ser til kundene, mer stabil drift i sel-

skapets anlegg og økt fortjeneste.

Aker Seafoods

Matvaner og livsstil er i kontinuer-

lig forandring. Helse og velvære er

viktigere enn noensinne, og stadig

flere ser sammenhengen mellom

helse og hva de spiser. Samtidig

skal helst matlaging ta mindre tid.

Maten skal ha høy kvalitet, men

den skal være lettvint å tilberede.

Dette er trender som påvirker et

fiskeriselskap som Aker Seafoods.

De helsemessig positive sider ved

fisk som mat er vel dokumentert

og anerkjent, og mange fiskepro-

dukter øker da også i popularitet i

mange vestlige land. Inntil nylig

har det imidlertid vært vanskelig

for fisk å hevde seg i konkurran-

sen med kjøtt og kylling når det

gjelder kvalitet på ferske produkter

og brukervennlighet.

Med ny foredlings- og innpak-

ningsteknologi endrer dette seg.

Pakket i kontrollert atmosfære og i

serveringsklare stykker, finner før-

steklasses fiskeprodukter nå veien

til markedet. De er klare til å ta

opp konkurransen med lammeko-

teletter og kyllingbryst.

For fiskeriselskapene er dette godt

nytt. Slike ferske og foredlede pro-

dukter oppnår betydelig høyere

pris enn frosne produkter, og etter-

spørselen øker. Fra 2003 til 2004

økte eksporten av fersk torsk fra

Norge til land i den Europeiske

Union med 57 prosent, og veksten

fortsatte i 2005. Aker Seafoods har

som mål å øke sin eksport av fersk

torsk med minst 30 prosent i 2006.

Yngve Myhre

Konsernsjef

Fersk fisk erobrer nye skanser
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Flåten
Fabrikktrålere Status pr. mars 2006

Centurion Argentina, surimiproduksjon

Atlantic Navigator Færøyene, surimiproduksjon

Næraberg Norge, i opplag

Saga Sea Antarctis, krill-fangst fra Mars 2006

Heather Sea Canada, i opplag

Line båter

Antarctic I Argentina, i opplag

Antarctic II Argentina, delvis drift

Antarctic III Argentina, delvis drift



En stor del av Aker-konsernets fiskeri-

virksomhet er organisert på siden av

det børsnoterte selskapet Aker Seafo-

ods ASA, men sistnevnte står for den

driftsmessige oppfølgingen i henhold

til en managementavtale med Aker.

Denne virksomheten omfatter fem

fabrikktrålere og tre linebåter med akti-

viteter i Argentina, på Færøyene og i

de antarktiske deler av Sør-Atlanteren.

Virksomheten er organisert i tre hoved-

selskaper, det amerikanske Aker Sea-

foods Corp., det norske selskapet Aker

Seafoods Antarctic AS og pf Næra-

berg på Færøyene.

Aker er kun involvert i vel regulerte fis-

kerier. Aker Seafoods Corp. driver

gjennom sitt heleide argentinske dat-

terselskap EstreMar S.A., linefiske etter

Chilean Sea Bass (chilensk havabbor)

og surimiproduksjon basert på Sout-

hern Blue Whiting (søratlantisk kol-

mule) og Hoki. Aker Seafoods Antarc-

tic AS har en fabrikktråler som produ-

serer mel og olje fra krill. På Færøyene

opererer pf Næraberg en fabrikktråler

som produserer surimi fra kolmule.

De siste årene har en hovedutfordring

vært å oppnå jevn beskjeftigelse for

flåten. Linefisket i Argentina har vært

begrenset av små kvoter, og det siste

året har kun to av de tre linebåtene

vært i drift. Fabrikktråleren Centurion

del Atlantico i Argentina har hatt god

produksjon når den har vært i drift,

men den har til tider vært rammet av

streik. To av fabrikktrålerne, Saga Sea

og Atlantic Navigator har vært under

ombygging til henholdsvis krill- og kol-

mulefiske. De to siste fabrikktrålerne

ligger uvirksomme.

Aker ser et betydelig potensial i å

videreutvikle denne fiskerivirksomhe-

ten. Etterspørselen etter surimi har

utviklet seg positivt de siste årene og

prisene har steget. Aker har spesiali-

sert seg på produksjon av surimi av

høy kvalitet fra råstoff som kolmule,

Southern Blue Whiting og Hoki.

Akers moderne dypvannsfiskeri er

basert på avansert teknologi og utvik-

let industriell kunnskap. Få steder er

det mer tydelig enn på Akers fabrikk-

trålere, som for eksempel om bord i

Atlantic Navigator. På fabrikkdekket er

det montert 16 produksjonslinjer. Hver

av dem sløyer, renser og vasker 240

fisk pr. minutt. I løpet av en vanlig dag

omdannes 3 millioner kolmule til 90

tonn surimi, 35 tonn fiskemel og 7 tonn

olje. Ikke et gram av fisken går til

spille. Selv oljen blir benyttet som bio-

brensel i hovedmaskineriet om bord.

Aker Seafoods Corp.

Surimi, mel og olje er det mange som

får til å produsere, men produksjon

basert på kolmule og krill er ikke like-

til. Det krever avanserte løsninger

både for fangst og maskinell fored-

ling av råstoffet. Aker driver utstrakt

teknologiutvikling innen begge områ-

der.

De siste to årene har Aker drevet sys-

tematisk utvikling av nye fangstmeto-

der basert på kontinuerlig tråling.

Arbeidet startet som en del av krill-

prosjektet i Sør-Atlanteren, men Aker

ser nå muligheter for å kunne videre-

utvikle teknologien. Kanskje vil den

revolusjonere fisket etter vanlige mat-

fiskeslag som torsk, sei og hyse.

Utgangspunktet var problemet med

at krill er et ømfintlig råstoff som fort

blir ødelagt av forråtnelsesprosesser

når krillen dør. Med kontinuerlig trå-

ling har Aker utviklet en løsning som

gjør at råstoffet om bord er sprell

levende når det går inn i fabrikken.

En konvensjonell trål slippes ut og

hales inn i båten med jevne mellom-

rom. Under kontinuerlig tråling

henger trålen ute i opp til uker om

gangen. Med et sinnrikt system sor-

teres bifangst tilbake til havet, mens

krillen samles opp i trålposen.

Overført til konvensjonelt fiskeri har

denne metoden et stort potensial.

Fisken kan sorteres i trålen slik at

man unngår bifangst, og man kan

sikte seg inn på fisk av en spesifikk

størrelse. Dette er gunstig i et miljø-

og forvaltningsperspektiv, men gjør

det også mulig å oppnå meget effek-

tiv produksjon om bord.

Når all fisken på fabrikkanlegget har

samme størrelse, kan maskinene fin-

justeres og mengden avkapp reduse-

res. Resultatet blir økt andel høyver-

dige produkter som filet eller surimi.

Trond Williksen

Daglig leder

Fangstteknologi
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Kontinuerlig tråling

er utviklet for fangst av krill,

men denne nye fangstmetoden

kan komme til å revolusjonere

fiske etter vanlige matfiskeslag.

Under kontinuerlig tråling henger

trålen ute i opp til uker om gangen. Med

et sinnrikt system sorteres bifangst tilbake

til havet, mens hovedfangsten samles opp i

trålposen. Fra trålposen løftes fangsten opp i

båten gjennom et fleksibelt rør.



Kraftig ekspansjon gjennom fusjoner

og oppkjøp av virksomhet i Aker regi

frem til 1999 resulterte i oppbyg-

gingen av Constructor Group. I

samme år fusjonerte Constructor

Group med Dexion Group Ltd, som

da var eiet av Apax Partners (UK).

Apax Partners / Dexion Group Ltd,

beholdt gjennom fusjonen kontroll i

det fusjonerte selskapet, og igang-

satte et svært omfattende restruktu-

reringsprogram.

Restruktureringsprogrammet var til

en viss grad preget av beslutninger

som i ettertid kan sies å ha vært feil-

aktige og i tillegg var implemente-

ringen mer utfordrende, både opera-

sjonelt og kapitalmessig, enn det

som ble lagt til grunn. Dette, i tillegg

til svak markedsutvikling og omset-

ningssvikt resulterte i betydelig

resultatforverring og stort kapitalbe-

hov. Med denne bakgrunn var det

nødvendig for Aker å ta kontroll i sel-

skapet og iverksette tiltak for å

unngå at situasjonen skulle bli ytterli-

gere forverret. Gjenoppbyggingen

som så fulgte krevde betydelig inn-

sats fra Aker, både i form av finansi-

elle ressurser og ledelsesoppmerk-

somhet. Selskapet endret i 2004

navn til Aker Material Handling.

I første fase av restruktureringen

etter at Aker tok full kontroll var

temaet ”Fix, close or sell”. Gjennom

ekspansjonsperioden hadde Aker

Material Handling vokst til en global

operasjon, men den synergi man

kunne hente ut mellom de enkelte

enhetene var ikke tilstrekkelig til å

forsvare kostnadene med den

spredte organisasjonen.

Fem år etter er selskapet et helt

annet. Antall fabrikker er redusert fra

femten til fire. Hovedkontoret er ned-

skalert fra 25 ansatte til 6, og flyttet

til Oslo. Totalt antall ansatte er redu-

sert fra over 3000 til 757, og omset-

ningen er en tredjedel av hva den

var. Nedskaleringen av selskapet var

i både begrunnet i rendyrking av

kjernevirksomhet, deretter i perioden

2003 og 2004 ble virksomheter i UK,

Belgia, Frankrike, Australia, Asia,

USA og Finland avhendet for å redu-

sere selskapets gjeldssituasjon og

Akers garantiansvar.

Selskapets gjenværende fabrikker

ble strømlinjeformet og tilpasset sine

regionale markeder. I Nederland

investerte selskapet over 50 millioner

kroner i en helautomatisert produk-

sjonslinje for hyller og reoler til arkiv

og kontorsegmentet. I Tyskland og

Norge ble fabrikkene mer tydelig ret-

tet inn mot industrisegmentet og

markedene i henholdsvis Sentral-

Europa og Norden. Den norske

fabrikken ved Hønefoss har i perio-

den fått overført produksjonsutstyr

fra selskapets svenske fabrikk som

ble stengt, i tillegg til at det er inves-

tert i nye maskiner for produksjon av

hyller til industrielle lagermiljøer.

Dette har medført at det har vært

mulig å opprettholde bortimot 100

industriarbeidsplasser ved den nor-

ske fabrikken.

Selskapet går nå med overskudd. I

2004 og 2005 var driftsoverskuddet

før avskrivninger henholdsvis 11 og

35 millioner kroner. EBITDA-margi-

nen i fjerde kvartal 2005 var over

fem prosent. I 2003 var EBITDA -34

for de samme virksomhetene. De

gjenværende virksomhetene viser i

tillegg vesentlig vekst, fra 2003 til

2005 har selskapets ordreinngang

vokst fra 1 151 millioner kroner til 

1 391 millioner kroner (21%).

Selskapets finansielle situasjon er

etter dette stabilisert. Videreutvik-

lingen av selskapet fokuserer på

ytterligere vekst og marginforbed-

ringer. Dette arbeidet preges nå av

produkt- og konseptutvikling og mar-

kedsarbeid for å sikre konkurranse-

dyktige produkter samt god distribu-

sjon og tilgjengelighet av selskapets

produktportefølje. Et effektivt red-

skap i denne sammenheng er sel-

skapets egenutviklede dimensjone-

rings- og kalkulasjonsverktøy som

letter selgernes arbeid med tilbud

og spesifikasjoner.

Salgsarbeidet ble videre nylig styrket

gjennom opprettelsen av salgskonto-

rer i Bulgaria og Romania, og opp-

kjøp av salgs- og distribusjonssel-

skapet Dexion Comino i

Storbritannia.

Nedbygging og gjenoppbygging
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Aker Material Handling er en ledende

europeisk produsent og leverandør av

høykvalitets logistikksystemer for inn-

redning av lager, arkiv og kontormil-

jøer. Selskapets løsninger benyttes

blant annet i fabrikklokaler, lagerbyg-

ninger, distribusjons- og logistikksen-

tre, arkiver, kontorer, museum, bibliote-

ker og medisinske institusjoner. Ved

utgangen av året 2005 hadde selska-

pet 757 ansatte.

Aker Material Handling har en sterk,

lokal tilstedeværelse i de fleste land i

Europa, og markedsfører sine produk-

ter under kjente merkenavn som Con-

structor, Bruynzeel og Dexion. Dette er

ledende varemerker med en vel eta-

blert posisjon i sine respektive mar-

kedssegmenter.

Aker Material Handlings hovedkontor

er i Norge. Selskapet har et omfat-

tende nettverk av fabrikker, salgskonto-

rer og salgsrepresentanter i Europa.

Produksjon skjer ved fire fabrikker, to i

Tyskland og en i henholdsvis Norge og

Nederland. Selskapet har egne salgs-

kontorer i Norge, Sverige, Danmark,

Nederland, Belgia, Frankrike, Sveits,

Tyskland, Italia, Polen, Tsjekkia, Slova-

kia, Ungarn, Bulgaria, Romania og

Østerrike.

Aker Material Handling har under

implementering en detaljert utviklings-

og forbedringsplan. Sentrale elemen-

ter i dette arbeidet er videre utvikling

av produkter og løsninger, utvidet til-

stedeværelse i Øst-Europa og vekst i

Storbritannia. De enkelte virksomhe-

tene fortsetter sine lokale forbedrings-

tiltak, samtidig som man utnytter

synergier i form av felles innkjøp, pro-

duktutvikling, produksjon og ledelse.

Markedsutsiktene i selskapets hoved-

markeder som Skandinavia og Storbri-

tannia er positive, og det viktige tyske

markedet viser nå klare tegn til forbe-

dring.

Aker Material Handling
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Halvard Muri

Konsernsjef

Nøkkeltall

Aker Material Handling

(mill. kr.) Proforma

Resultat 2004 2005 

Omsetning 1 231 1 347 

EBITDA 11 35 

Avskrivninger, amortisering (26) (26)

Spesielle driftsposter (8) (2)

Driftsresultat (23) 7 

Netto finansielle poster (17) (20)

Resultat før skatt (40) (13)

Skattekostnad 4 -   

Resultat for perioden (36) (13)

Minoritetsandel -   -   

Majoritetetsandel (36) (13)

Balanse

Varige driftsmidler og 

immaterielle eiendeler 361 406 

Rentebærende anleggsmidler 6 15 

Betalingsmidler og rente-

bærende kortsiktige fordringer 86 74 

Øvrige omløpsmidler 336 392 

Eiendeler 789 887 

Egenkapital 119 108 

Rentebærende gjeld 307 387 

Rentefri gjeld 363 392 

Egenkapital og gjeld 789 887 

Netto rentebærende 

gjeld(-)/fordring(+) (215) (298)

Egenkapitalandel (%) 15,1 12,2 
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Styret

Lone Fønss Schrøder

Styrets nestleder

Lone Fønss Schrøder er VD i Wallenius

Lines. Hun er styremedlem i Yara Inter-

national ASA, Vattenfall AB og andre

selskaper. Lone Fønss Schrøder arbei-

det 21 år i A.P. Møller-Maersk. Hun er

utdannet jurist fra Universitetet i Køben-

havn, og har en mastergrad i økonomi

fra Handelshøjskolen i København.

Jon Fredrik Baksaas,

Styremedlem

Jon Fredrik Baksaas er utdannet sivil-

økonom fra Norges Handelshøyskole,

og har tilleggsutdannelse fra IMD, Lau-

sanne. Han har vært konsernsjef i Tele-

nor siden juni 2002. Baksaas begynte i

Telenor i 1989, og var visekonsernsjef

fra 1997. Han har tidligere innehatt

ledende stillinger i TBK AS. Baksaas

har tidligere erfaring fra Aker AS, Stolt-

Nielsen Seaway og Det norsk Veritas.

Han er styremedlem i Svenska Han-

delsbanken AB.

Bjørn Flatgård

Styremedlem

Bjørn Flatgård har vært konsernsjef i

Elopak AS siden 1996. Før dette var

han konsernsjef i Nycomed Pharma og

Executive Vice President i Hafslund

Nycomed og Nycomed AS. Han inne-

har flere styreverv. Flatgård er utdannet

ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige

Universitet.

Leif Arne Langøy

Styremedlem (styreleder fra 02.03.06)

Leif Arne Langøy har vært konsernsjef i

Aker ASA. tidligere Aker RGI, sien 2003.

Han var tidligere konsernsjef i Aker

Kværner Yards Group, og før dette var

han konsernsjef i Aker Brattvåg i 13 år.

Langøy er styreformann i Aker Kværner,

Aker Yards, Aker Seafoods, Aker Ameri-

can Shipping, Aker Drilling og Aker

Material Handling, og nestleder i TRG

Holding. Han er utdannet siviløkonom fra

Norges Handelshøyskole. Langøy eier

31.000 aksjer i Aker ASA pr. 19.02.06.

Kjeld Rimberg

Styremedlem 

Kjeld Rimberg arbeider som uavhengig

rådgiver, med bred erfaring innen forsk-

ning og administrasjon, bl.a. i styrene for

Kongsberggruppen, Statoil, Nationalthe-

atret, Aschehoug, Falkengruppen og

som adm. dir. i NSB. Han har utdannelse

fra bygningslinjen på NTH. Rimberg eier

6 300 Aker A-aksjer pr. 19.02.06.

Kjell A. Storeide

Styremedlem 

Kjell A. Storeide er økonom fra Han-

delshøyskolen i Bergen. Fra 1990 til

2004 var Storeide administrerende

direktør og medeier i Stokke Gruppen

AS. Kjell A. Storeide er styreleder for

flere norske industriselskaper, og han

er styremedlem i Innovasjon Norge.

Kjell Inge Røkke

Styrets leder (t.o.m. 02.03.06)

Kjell Inge Røkke er gjennom sitt hel-

eide selskap TRG Holding AS selska-

pets hovedaksjonær. Han har vært

hovedeier og en førende kraft i utvik-

lingen av Aker-konsernet siden midten

av 1990-tallet. Røkke eier 49 069 690

Aker A-aksjer pr. 19.02.06.
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Konsernledelse

Atle Tranøy

Styremedlem

Atle Tranøy er hovedtillitsvalgt, og valgt

til styret i Aker ASA av og blant de

ansatte i konsernet. Han har vært hel-

tids tillitsvalgt i Aker–bedrifter siden

1987, først i Aker Stord. Tranøy er også

leder for European Works Council i

Aker.

Harald Magne Bjørnsen

Styremedlem 

Harald Magne Bjørnsen er konserntillit-

svalgt og valgt til styret i Aker ASA av

og blant de ansatte i konsernet. Han

har vært ansatt i Aker Elektro siden

1978, og har hatt ansvar som prosjekt-

leder Elektro og Instrument fra 1986.

Bjørnsen er fagutdannet som skips- og

elektromontør. Han eier 700 Aker A-

aksjer pr. 19.02.06.

Bjarne Kristiansen

Styremedlem

Bjarne Kristiansen er konserntillitsvalgt

i Aker Seafoods, og valgt til styret i

Aker ASA av og blant de ansatte i kon-

sernet. Kristiansen har arbeidet innen

fiskeindustrien siden 1973, og har vært

hovedtillitsvalgt i Norway Seafoods

siden 1990, og konserntillitsvalgt siden

1996.

Stein Aamdal

Styremedlem

Stein Aamdal er hovedtillitsvalgt ved

Aker Verdal, og valgt til styret i Aker

ASA av og blant de ansatte i konsernet.

Han begynte i Aker Verdal i 1974, og

arbeidet som seksjonsbygger-montør. I

1990 ble han klubbleder ved bedriften.

Leif-Arne Langøy

Konsernsjef

Leif Arne Langøy

har vært konsern-

sjef i Aker ASA. tid-

ligere Aker RGI,

sien 2003. Han var

tidligere konsern-

sjef i Aker Kværner

Yards Group, og før

dette var han konsernsjef i Aker Bratt-

våg i 13 år. Langøy er styreformann i

Aker Kværner, Aker Yards, Aker Seafo-

ods, Aker American Shipping, Aker Dril-

ling og Aker Material Handling, og nest-

leder i TRG Holding. Han er utdannet

siviløkonom fra Norges Handelshøy-

skole. Langøy eier 31.000 aksjer i Aker

ASA pr. 19.02.06.

Martinus Brandal

Konserndirektør

Martinus Brandal

er konserndirektør

med ansvar for

drift, strategi og

forretningsutvikling

i Aker. Brandal ble

ansatt i Aker RGI i

juli 2004. I perio-

den fra 1985 til 2004 hadde han for-

skjellige lederstillinger innen ABB kon-

sernet, bl.a. som Group Senior Vice

President ved hovedkontoret i Zürich,

og ansvarlig for Business Area Process

Automation. Brandal er utdannet elek-

troingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole.

Bengt A. Rem

Konserndirektør,

CFO 

Rem ble ansatt i

Aker RGI i 1995,

og har bl.a. hatt

ansvaret for øko-

nomi og adminis-

trasjon. Rem har

tidligere erfaring

fra Oslo Børs og Arthur Andersen &

Co. Bengt A. Rem er statsautorisert

revisor og siviløkonom fra Handelshøy-

skolen BI.

Geir Arne 

Drangeid

Konserndirektør

Drangeid har

ansvar for kommu-

nikasjon, HR og

administrasjon.

Han kom til Aker

ASA i september

2004, etter å ha

arbeidet i forskjellige informasjonsrela-

terte stillinger i konsernet siden 1990.

Drangeid har bakgrunn som journalist.



Et godt år

I 2005 ble visjonen om å skape et glo-

balt ledende industrikonsern ved å

kombinere Aker og Kværner endelig

oppnådd. Kværners industrielle virk-

somheter ble overført til Aker og andre

eiere, og det resterende Kværner ble i

desember fusjonert med et heleid dat-

terselskap av Aker.

Samtidig så man i 2005 konturene

av det nye Aker, der konsernets indus-

trielle innsikt og teknologiforståelse i

utvalgte bransjer, kombinert med til-

gang til finansielle ressurser skaper

muligheter for vekst. Etableringen av

de nye børsnoterte selskapene Aker

Seafoods, Aker American Shipping og

Aker Drilling er eksempler på dette.

Driften i samtlige av konsernets

hovedselskaper utviklet seg positivt.

Omsetning og resultat økte i 2005 i

Aker Kværner, Aker Yards, Aker Ameri-

can Shipping, Aker Seafoods og Aker

Material Handling.

Konsernets ordreinngang gjennom

året var 91,2 milliarder kroner, en

økning på mer enn 50 prosent fra året

før. Ordrereserven ved utgangen av

2005 tilsvarte 1,6 ganger årets omset-

ning. Tilsvarende forholdstall ved

utgangen av 2004 var 1,2. Ordreinn-

gangen er dels et resultat av at bedrif-

tene i konsernet har styrket sin konkur-

ranseevne, dels sterkere markeder.

Marginene i kontraktene er jevnt over

bedre enn tidligere.

Konsernets konsoliderte balanse

har økt fra 39,4 milliarder kroner ved

utgangen av 2004 til 57,3 milliarder

kroner ett år senere. En vesentlig

årsak er økt aktivitet som innebærer

økning av konsernets arbeidskapital.

Den jevnt over gode driften har resul-

tert i voksende bankbeholdning. Kon-

tanter og kontantekvivalenter utgjorde

12,4 milliarder kroner ved utgangen av

2005, mer enn 50 prosent mer enn ett

år før. Netto rentebærende fordringer

økte gjennom året med over en milli-

ard kroner til 1,6 milliarder kroner.

Den positive utviklingen i konser-

nets datterselskap har resultert i høy-

ere aksjekurser i morselskapet Aker

ASA. Verdien av Akers børsnoterte

eiendeler økte fra 8,2 milliarder kroner

ved utgangen av 2004 til 19,0 milli-

arder kroner pr. 31. desember 2005.

Egenkapitalandelen i Aker ASA og

andre heleide selskaper som inngår i

holdingstrukturen var 73 prosent etter

avsatt utbytte og netto rentebærende

fordringer var 1,1 milliarder kroner.

Marked og fremtidsutsikter

En vesentlig andel av konsernets virk-

somheter er direkte og indirekte

avhengig av utviklingen i verdens

energimarkeder, global handel og rei-

seliv. De underliggende trender i disse

segmentene er positive.

Aker Kværner, Aker Drilling og til

dels Aker Yards har omfattende leve-

ranser til olje- og gassindustrien. Den

forventede veksten i etterspørsel kom-

binert med fallende produksjon fra

eksisterende olje- og gassfelter er fun-

damentale drivere for disse virksomhe-

tene. Aker American Shipping og Aker

Yards leverer skip for sjøverts trans-

port av varer, og Aker Yards er en fore-

trukket leverandør av cruiseskip til rei-

selivsnæringen. For Aker Seafoods er

den økte etterspørselen etter ferske

fiskeprodukter i Europa en viktig faktor.

Aker står godt rustet til å utnytte

disse fundamentalt positive forutset-

ningene, og ser for seg fortsatt vekst og

bedrede marginer i samtlige hovedsel-

skaper.

Utbytte og utbyttepolitikk

Styret foreslår at det blir utbetalt et

ordinært utbytte for regnskapsåret

2005 på 6,50 kroner pr. aksje. I

desember 2005 utbetalte selskapet et

ekstraordinært utbytte på 14 kroner pr.

aksje.

Aker har som utgangspunkt at sel-

skapene i holdingstrukturen til enhver

tid skal ha en solid balanse og likvidi-

tetsreserver som er tilstrekkelige til å

håndtere fremtidige forpliktelser. Aker

sikrer seg på denne måte en robust-

het i forhold til kortsiktige variasjoner i

de underliggende selskapenes inntje-

ning, og legger fundamentet for en for-

utsigbar utbyttepolitikk. Aker ønsker å

utbetale et jevnt, årlig utbytte på 2-4

prosent av verdijustert egenkapital.

Ved beregning av verdijustert

egenkapital vil børskurs på Akers

børsnoterte investering ligge til grunn.

For regnskapsårene 2005 og 2006 vil

utbyttet sannsynligvis ligge i nedre del

av det foreslåtte intervallet.

Beskrivelse av virksomheten

Aker ASA er morselskapet i industri-

konsernet Aker. Konsernet består av

flere titalls operative virksomheter og

en rekke industrielle og finansielle

engasjementer. De vesentligste virk-

somhetene er Aker Kværner, Aker

Yards, Aker American Shipping, Aker

Seafoods, Aker Material Handling og

Aker Capital, herunder Aker Drilling.

Akers eierposisjon gir selskapet
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Aker har lagt bak seg et av sine beste år noensinne. Omsetningen passerte 62,4 milliarder kroner i
2005 og driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer ble 3,3 milliarder kroner. Konsernet styrket
sin finansielle posisjon gjennom året, og ordrereserven var 98,4 milliarder kroner ved utgangen av
året. Dette gir Aker en god plattform for videre vekst og forbedret lønnsomhet.

Styret foreslår at det blir utbetalt et ordinært utbytte for regnskapsåret 2005 på 6,50 kroner pr. aksje.



betydelig industriell innflytelse i de

enkelte selskapene i konsernet. Med

utgangspunkt i prinsipper for god

eierstyring, søker Aker ASA som aktiv

eier og morselskap i konsernet å

bidra til positiv utvikling i det enkelte

selskap. Aker er tett involvert i den

strategiske og operasjonelle utvikling,

organisering og finansiering av enkelt-

virksomhetene.

Teknologi og kompetanse er et

vesentlig fundament for Akers indus-

trivirksomhet, og utvikling av ny tekno-

logi og arbeidsmetoder gir viktige

konkurransefortrinn. En stor del av

konsernets virksomhet innenfor forsk-

ning, utvikling og innovasjon skjer

som ledd i gjennomføring av prosjek-

ter og i tett samarbeid med kunder

som for eksempel skipsredere og olje-

selskap. Teknologiutvikling i egen regi

er også vanlig. Nye metoder for fangst

og foredling av fisk og krill er eksem-

pler på dette.

Aker Kværner har med sine over 

20 000 ansatte i datterselskap i mer enn

30 land, leveranser til olje, energi- og

prosessindustrien. Aker eier 50,01 pro-

sent av aksjene i Aker Kværner ASA

som er notert på Oslo Børs.

Innen olje- og gass er Aker Kværner

en betydelig internasjonal leverandør av

forskjellige slags anlegg og installasjo-

ner samt tilhørende tjenester. Disse

omfatter design, engineering, innkjøp,

produktleveranser, bygging, sammenstil-

ling, ferdiggjøring, drift og vedlikehold

av anlegg for leting etter og produksjon

av olje og gass. Innen landbasert Engin-

eering & Construction tilbyr Aker Kvær-

ner et tilsvarende bredt spekter av leve-

ranser innen industrielle nisjer som for

eksempel raffineri og kjemi, farmasi,

kraftproduksjon, treforedling samt

metallindustri og bergverk

Aker Yards er et internasjonalt skips-

verftskonsern som konsentrerer seg

om bygging av teknisk avanserte skip

av forskjellig slag. Konsernet er Euro-

pas største og blant verdens fem stør-

ste skipsbyggere, med 13 verft og 

13 442 ansatte i Norge, Finland, Tysk-

land, Romania og Brasil. Aker Yards

har inngått en managementavtale ved-

rørende Aker Philadelphia. Ved

utgangen av 2005 eide Aker 55,6 pro-

sent av Aker Yards ASA som er notert

på Oslo Børs.

Aker Yards har en sterk posisjon

og er viden kjent for sin innovasjons-

evne, produktportefølje, teknologi,

fleksibel kapasitet og erfaring. Verf-

tene i konsernet bygger cruiseskip og

ferger, handelsfartøy, offshorefartøy og

andre høyt spesialiserte skipstyper.

Aker American Shipping bygger, eier

og leier ut skip for bruk i det amerikan-

ske innenriksmarkedet for sjøverts

transport av petroleumsprodukter.

Gjennom amerikanske datterselskap

eier selskapet skipsverftet Aker Phila-

delphia Shipyard i Pennsylvania og

produkttanksskiprederiet American

Shipping Corporation. Sistnevnte har i

bestilling en serie på ti produkttank-

skip fra Aker Philadelphia Shipyard.

Det er inngått langsiktige avtaler for

markedsføring og utleie av skipene

med det amerikanske rederiet Over-

seas Shipholding Group.

Aker American Shipping har inngått

en managementavtale med Aker Yards

om driftsmessig oppfølging av skips-

verftet Aker Philadelphia Shipyard.

Aker Seafoods er et ledende sjømat-

selskap, og det største hvitfisk fangst-

selskap i Europa. Aker Seafoods ASA

ble notert på Oslo Børs i mai 2005,

etter sammenslåingen av Norway Sea-

foods AS, West Fish-Aarsæther AS og

Nordic Sea Holding AS. Aker eier 66,7

prosent av aksjene i selskapet.

Aker Seafoods har en integrert ver-

dikjede, med sterke bånd mellom

fangst og foredling. Integrasjonen gjør

at selskapet kan levere ferske fiske-
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produkter til markedet hele året. Sel-

skapets hovedmarkeder er i Nord-

Europa. Aker Seafoods’ fangstdivisjon

består av 14 aktive fartøy. Samtlige

fartøy fisker torsk, sei og hyse i norsk

farvann nord for den 62. breddegrad.

Aker Seafoods’ foredlingsdivisjon

består av elleve heleide foredlingsan-

legg, hvorav seks i Norge og fem i

Danmark, og flere mottaksanlegg.

Aker Material Handling er et ledende

selskap innen lager- og arkivsystemer

til bruk i industri og kontormiljøer. Aker

eier hundre prosent av Aker Material

Handling som er blant de største av

sitt slag i Europa, og produktene sel-

ges under kjente merkenavn som Con-

structor, Bruynzeel, Compactus og

Dexion.

Konsernet har fire fabrikker for pro-

duksjon av produkter i Tyskland,

Nederland og Norge, og et bredt nett

av salgskontorer og distributører i

Europa. De viktigste produktene i

industrisegmentet er pallereoler, lager-

hyller og diverse lager- og material-

håndteringssystemer. Til bruk i arkiver

og kontormiljøer leverer selskapet

mobile og stasjonære hylle- og lag-

ringssystemer.

Aker Capital ble etablert i 2005 som

et nytt, heleid selskap i Aker-konser-

net. Aker Capital eier kapitalforvalt-

ningsselskapet Aker Asset Manage-

ment og Aker Insurance Services som

tilbyr forsikringsrådgivning til andre

selskap i konsernet. Ut over dette eier

Aker Capital 60 prosent av Aker

Invest, 39,9 prosent av det børsnoterte

oljeserviceselskapet Bjørge og 30,8

prosent av riggselskapet Aker Drilling

(omtales under strategiske milepæler

nedenfor).

Aker Invest eier blant annet 33,5

prosent av selskapet Norsea Group

som er den ledende leverandør av

base- og forsyningstjenester, logistikk

og service til landbasert virksomhet



milliarder kroner, eller 29 kroner pr.

aksje. Aker solgte aksjer for til sam-

men 243 millioner kroner, og eier nå

66,7 prosent av selskapet.

Aker American Shipping ble etablert

av Kværner i andre kvartal 2005. Sel-

skapet gjennomførte i juni en rettet

emisjon mot utvalgte investorer som

priset selskapet til om lag 1,8 milliar-

der kroner etter emisjon, eller 65 kro-

ner pr. aksje. Etter emisjonen kjøpte

Aker samtlige av Kværners aksjer i

Aker American Shipping til samme

kurs som øvrige investorer betalte i

den rettede emisjonen, det vi si totalt

982 millioner kroner. Aker eide etter

dette 54,7 prosent av aksjene i selska-

pet.

I juli gjennomførte Aker et mindre

spredningssalg der eksisterende Aker-

og Kværner-aksjonærer og ledende

ansatte i bedrifter i konsernet ble pre-

ferert. Til sammen 424 050 aksjer ble

solgt for 65 kroner pr.aksje. Akers eie-

randel har etter dette vært 53,2 pro-

sent. Aker American Shipping ble

børsnotert 11. juli 2005.

Aker Drilling ble etablert høsten

2005, først som et heleid dattersel-

skap av Aker Capital. Etter en vellykket

kapitalisering av selskapet, blant

annet gjennom en rettet emisjon på til

sammen 2,5 milliarder kroner ble

Akers eierandel i selskapet redusert til

30,8 prosent. Med utgangspunkt i

emisjonskurs, 36,85 kroner pr. aksje,

var verdien av Akers opprinnelige

tingsinnskudd i Aker Drilling om lag

926 millioner kroner. Aker Drilling ble

tatt opp til notering på Oslo Børs i

desember 2005.

Aker Drilling har under bygging to

avanserte boreplattformer for levering i

februar og oktober 2008, og opsjon for

ytterligere to plattformer for levering i

henholdsvis 2009 og tidlig i 2010. Rig-

gene bygges av Aker Kværner.

og offshoreindustrien i Norge, samt

18,9 prosent av det børsnoterte off-

shoreteknologiselskapet Odim. Aker

Invest eide ved årsskiftet 100 prosent

av verkstedsbedriften Misund Bruk og

industriselskapet Atlas-Stord. Sist-

nevnte ble solgt i januar 2006. Aker

Yards er minoritetsaksjonær i Aker

Invest med 40 prosent av aksjene.

Aker Capital er ikke et selvstendig

rapporteringsområde i Aker-konsernet.

Resultat og balanse for virksomheten

inngår i Øvrig virksomhet.

Øvrig virksomhet omfatter hovedsa-

kelig Aker Seafoods Corp og Molde

Fotballklubb. Aker Seafoods Corp dri-

ver fangst og foredling av fisk og

annen sjømat i Argentina, ved Færøy-

ene og i Antarktis. Flåten består av

fem avanserte fabrikktrålere og tre

linebåter, og er ansett som en av de

mest avanserte i verden.

Risiko

Aker ASA og de enkelte datterselska-

pene i konsernet er eksponert for ulike

former for risiko av både markedsmes-

sig, operasjonell og finansiell karakter.

Konsernets hovedmarkeder er nær-

mere beskrevet over, og preges

hovedsakelig av positive underlig-

gende trender.

God styring av risiko er en kjerne-

kompetanse i bedriftene i konsernet.

Det arbeides systematisk med risiko-

styring i bedrifter og prosjekter for å

sikre at leveranser skjer i henhold til

de kontraktsfestede rammer. I tillegg til

gode systemer, legges det vekt på

åpenhetskultur og god kommunika-

sjon. Det er vesentlig at eventuelle

avvik fra planer identifiseres raskt slik

at nødvendige, korrigerende tiltak kan

iverksettes tidlig og mens konsekven-

sene av avvik fortsatt er av begrenset

karakter.

Selskapene i konsernet følger en rigid

risikopolicy med sikte på å minimali-

sere sine eksponeringer i finansielle

markeder, herunder valuta-, rente- og

motpartsrisiko. Dette er nærmere

redegjort for i Note 36 i konsernregn-

skapet og Note 14 i morselskapets

regnskap.

Strategiske milepæler

Aker-konsernet har gjennom 2005

gjennomført en rekke finansielle og

industrielle transaksjoner som har

bidratt til å synliggjøre betydelige

aksjonærverdier. De mest vesentlige

transaksjonene er nærmere redegjort

for i det følgende.

I januar solgte Aker aksjer i Aker

Kværner og Aker Yards for til sammen

1,5 milliarder kroner. Slik styrket mor-

selskapet sin balanse, uten å gi avkall

på innflytelse i de underliggende sel-

skapene. Morselskapets regnskaps-

messige gevinst i forbindelse med sal-

get er ikke inntektsført i konsernregn-

skapet.

De frigjorte midlene ble benyttet til

å innfri all ekstern bankgjeld, til sam-

men 1,44 milliarder kroner. Samtidig

besluttet Aker å ta opp to nye obliga-

sjonslån, hvert av dem på 500 millio-

ner kroner med henholdsvis fem og

sju års løpetid. Med dette etablerte

Aker en langsiktig finansiell struktur

som gir konsernet stor fleksibilitet.

Aker Seafoods’ virksomhet i Norge

og Danmark ekspanderte kraftig i før-

ste kvartal 2005 gjennom overtakelsen

av selskapene West Fish-Aarsæther

og Nordic Sea Holding. De tidligere

eierne i West Fish-Aarsæther og

Nordic Sea Holding fikk oppgjør i form

av 11,5 prosent av aksjene i det nystif-

tede selskapet Aker Seafoods ASA. I

mai ble dette selskapet børsnotert.

I forkant av børsnoteringen

gjennomførte selskapet en emisjon på

100 millioner kroner, og Aker og de

andre aksjonærene reduserte sin eie-

randel i selskapet gjennom et spred-

ningssalg. I disse transaksjonene pri-

set markedet det nye selskapet til 1,4
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Aker Hus er betegnelsen på Aker-

konsernets nye hovedkontor i Oslo-

området. Aker kjøpte tomt med ferdig

prosjektert kontorbygg sommeren

2005. I fjerde kvartal solgte Aker eien-

domsselskapet som eier tomt og byg-

geprosjekt til det børsnoterte investe-

ringsselskapet Acta ASA for 1,4

milliarder kroner. Eiendomstransaksjo-

nen ga Aker ASA en gevinst på om

lag 400 millioner kroner. I tillegg reg-

ner Aker med at konsernets leiekost-

nader i Oslo-området vil bli redusert

med ca. 15 prosent sammenliknet

med dagens nivå.

Fusjonen mellom Aker Maritime

Finance og Kværner ble avtalt

mellom styrene i Aker og Kværner i

august 2005. Aksjonærene i de fusjo-

nerende selskapene vedtok deretter

fusjonen på ekstraordinære general-

forsamlinger i slutten av september og

transaksjonen ble gjennomført i

månedsskiftet november-desember.

Med fusjonen oppnådde Aker en bety-

delig forenkling i sin aksjonær- og sel-

skapsstruktur, og selskapets gjeld til

Kværner etter kjøpet av Aker American

Shipping-aksjer ble eliminert.

I forbindelse med fusjonen vedtok

Akers aksjonærer å utbetale et ekstra-

ordinært utbytte på til sammen 14

kroner pr. aksje. Utbyttet ble utbetalt

etter gjennomføring av fusjonen, like

før jul 2005.

Etter årsskiftet har Aker Yards og

Aker Kværner annonsert betydelige

transaksjoner som dersom de blir

gjennomført, vil innebære at Aker-kon-

sernet øker sin aktivitet innen skips-

bygging, og reduserer sine leveranser

til landbasert prosessindustri.

Aker Yards inngikk i januar 2006

avtale om kjøp av det franske selska-

pet Alstoms Marine-divisjon som blant

annet omfatter storverftet Chantiers de

l’Atlantique på den franske atlanter-

havskysten. Virksomheten omsetter for

i overkant av 4 milliarder kroner årlig,
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og har 3 200 ansatte. Kjøpet er

begrunnet ut fra den forventede vek-

sten i etterspørselen etter store cruise-

skip. Det er ventet at intensjonsavtalen

med Alstom blir gjort endelig i løpet av

første kvartal 2006.

Aker Kværners intensjonsavtale om

salg av Pulp & Power-virksomheten til

det finske selskapet Metso ble annon-

sert i februar. Disse virksomhetene har

utviklet seg positivt de siste årene,

men kundene etterspør nå mer inte-

grerte løsninger. Derfor var det indus-

trielt riktig å søke å integrere virksom-

hetene med en annen aktør i samme

bransje. Det er ventet at endelig avtale

om salg blir inngått i løpet av første

halvår 2006. Bedriftene det gjelder

omsatte for 4,5 milliarder kroner i 2005

og har 2 200 ansatte.

Konsernets resultat og balanse

(konsolidert)

Konsernets omsetning i 2005 ble 

62 450 millioner kroner. Driftsresultat

før avskrivninger og amortiseringer

(EBITDA) utgjorde 3 322 millioner kro-

ner. Driftsresultatet etter avskrivninger

og amortiseringer (EBIT) ble 2 404

millioner kroner.

Resultat før skatt ble 2 611 millioner

kroner i 2005 etter netto finansielle pos-

ter og andel resultat tilknyttede selska-

per på minus 834 millioner kroner, og 

1 041 millioner kroner i andre inntekter

som kan henføres til 400 millioner kro-

ner i gevinst på salg av Aker Hus og

641 millioner kroner i forbindelse med

etableringen av Aker Drilling.

Skattekostnader utgjorde 21 millio-

ner kroner. Resultatet for perioden

etter skatt var 2 590 millioner kroner

for 2005, hvorav minoritetens andel

utgjorde 976 millioner kroner.

I samsvar med regnskapslovens §

3-3a bekreftes det at forutsetningene

om fortsatt drift er til stede.

Hovedselskaper

Aker Kværner økte sin omsetning

med 17 prosent fra 2004 til 41 463 mil-

lioner kroner i 2005. Driften i konsernet

utviklet seg positivt og EBITDA for

2005 ble 2 145 millioner kroner. Det er

en økning på 57 prosent fra året før.

Bedringen fremkommer også i form av

bedret EBITDA-margin fra 3,8 prosent

i 2004 til 5,2 prosent i 2005.

Etterspørselen etter Aker Kværners

produkter og tjenester har økt, og vik-

tige kontrakter ble inngått. Selskapets

ordreinngang var 57 748 millioner kro-

ner i 2005 og ordrereserven ved

utgangen av året var solide 53 341

millioner kroner.

Aker Kværners styre har foreslått å

utbetale et utbytte for 2005 på 5 kro-

ner pr. aksje. Akers andel av dette

utgjør 138 millioner kroner.

Aker Yards økte sin omsetning og

EBITDA med henholdsvis 33 og 38

prosent i 2005 sammenliknet med året

før. Omsetningen i 2005 ble 16 607

millioner kroner og EBITDA utgjorde 

1 029 millioner kroner.

I 2005 befestet Aker Yards sin

posisjon som et ledende internasjonalt

skipsbyggingskonsern. Gjennom året

økte ordrereserven til 38 897 millioner

kroner eller en økning på 66,4 prosent.

Ordrereserven ved utgangen av 2005

besto av 112 skip og tilsvarer mer enn

2,3 ganger årets omsetning.

Aker Yards’ styre har foreslått å

utbetale et utbytte for 2005 på 15,50

kroner pr. aksje. Akers andel av dette

utgjør 178 millioner kroner.

Aker American Shipping hadde i

2005 en omsetning på 1 638 millioner

kroner og EBITDA på 131 millioner

kroner. Produktiviteten ved selskapets

verft i Philadelphia utvikler seg hoved-

sakelig som forventet. Etterspørselen

etter selskapets produkttankskip er

god. Fire av ti kontraherte skip er aller-

ede utleid til sluttbruker.



grunn av konsernelimineringer var

omsetningen for 2005 349 millioner

kroner og EBITDA minus 103 millioner

kroner. Av dette utgjorde morselska-

pets kostnader 104 millioner kroner.

Balanse for mor- og holdingselskaper

Balansen for morselskapet Aker ASA

og holdingselskaper (mor og holding)

som inngår i morselskapsstrukturen

uttrykker morselskapsstrukturens sam-

lede likviditet, fordringer og gjeld til de

børsnoterte selskapene og andre ope-

rative selskaper i konsernet.

Mor og holdings kontanter og kortsik-

tige rentebærende fordringer var 

1 331 millioner kroner ved utgangen

av 2005 sammenliknet med 474 millio-

ner kroner ett år tidligere. Brutto gjeld

er redusert fra 2 790 millioner kroner

til 2 173 gjennom året, hvorav intern

gjeld til datterselskapet utgjorde 254

millioner kroner pr. utgangen av 2005.

Gjennom 2005 har netto rentebæ-

rende gått fra 1 080 millioner kroner i

gjeld til en fordring på 1 092 millioner

kroner pr. slutten av desember. Egen-

kapitalandelen har økt fra 68 prosent

til 73 prosent ved utgangen av året.

De mest vesentlige årsakene til

endringene i mor og holdings balanse

er omtalt i avsnittet Strategiske hen-

delser over.

Resultatdisponering

Resultatregnskapet til morselskapet

Aker ASA for 2005 gjøres opp med en

ordinært nettoresultat på 2 027 millio-

ner kroner. Selskapets frie egenkapital

som kan benyttes til utbytte, utgjorde 7

802 millioner kroner pr. 31. desember

2005.

Styret foreslår overfor selskapets

generalforsamling 30. mars 2006 at

det utbetales et ordinært utbytte for

regnskapsåret 2005 på 746 millioner

kroner. Det tilsvarer 6,50 kroner pr.

aksje. Av det samlede utbyttet mottar

selskapet Aker Maritime Finance 276

millioner kroner. Aker Maritime Finance

er et heleid datterselskap i Aker-kon-

sernet og eier samtlige Aker B-aksjer.

Forholdet til medarbeidere, miljø og

samfunnet for øvrig

Aker har som mål å være ansett som

den foretrukne partner for sine ansatte

og forretningsforbindelser, og en vel

respektert samfunnsaktør. Lønnsomhet

over tid er en forutsetning for å kunne

oppnå dette målet.

Aker skal ikke bare kjennetegnes

ved hva selskapet og de ansatte leve-

rer i form av tjenester, produkter og

økonomisk resultater. Det er minst like

viktig hvordan konsernet leverer. Lang-

siktige og gjensidig gode relasjoner til

samfunnet skaper varige verdier.

Bedriftene i Aker-konsernet hadde

til sammen 37 000 egne ansatte ved

utgangen av 2005. Av disse arbeidet

om lag 20 400 i Norge, 16 300 i

Europa for øvrig og 5 500 i Nord-Ame-

rika, hovedsakelig USA. I tillegg kom-

mer nær 9 000 ansatte i tilknyttede

selskaper og prosjektansatte.

Felles for de fleste av konsernets

virksomheter er at kompetanseinnhol-

det i leveransene har økt betydelig de

siste årene. Prosjekter gjennomføres i

stadig økende grad med hjelp av part-

nere og underleverandører, og gjerne

på anlegg som geografisk ligger langt

fra konsernets egne produksjonssteder.

Derfor er det viktig for selskapene i

Aker-konsernet å kunne tiltrekke seg

og beholde ansatte med gode hold-

ninger, og tilføre dem ny kunnskap

gjennom utfordrende arbeidsoppgaver

og systematisk utvikling. Aker har i

2005 prioritert å etablere systemer for

utvikling og oppfølging av ledere på

tvers i konsernet, og det har vært

gjennomført profileringstiltak for å

styrke Aker-bedriftenes posisjon som

potensiell arbeidsgiver. Konsernet har

videre under implementering et globalt

traineeprogram.

De enkelte virksomhetene i konser-

net gjennomfører dessuten tiltak for

Verftet som inngår i selskapet har

under bygging ett containerskip for en

ekstern kunde i tillegg til de ti produkt-

tanksskipene som er kontrahert av et

søsterselskap av verftet. Omsetningen

knyttet til de siste blir eliminert i Aker

American Shippings regnskap, og vil

dermed gå mot null når containerski-

pet er levert i midten av 2006.

Det er ikke foreslått utbytte fra Aker

American Shipping for 2005.

Aker Seafoods omsetning ble 2 340

millioner kroner i 2005. Det er noe

lavere enn foregående år og skyldes

at selskapet gjennom året har valgt å

avvikle marginale aktiviteter i selska-

pets norske foredlingsvirksomhet.

EBITDA før engangsposter økte med

19 prosent til 187 millioner kroner.

Hovedmarkedene for Aker Seafo-

ods’ produkter er Skandinavia og

resten av Europa. I de senere årene

har etterspørsel etter fersk fisk økt

kraftig, og Aker Seafoods tilpasser

produksjon og produktmiks tilsva-

rende. Ferske produkter oppnår høy-

ere pris og gir bedre marginer enn

frosne varer.

Aker Seafoods’ styre har foreslått å

utbetale et utbytte for 2005 på 0,75

kroner pr. aksje. Akers andel av dette

utgjør 24 millioner kroner.

Aker Material Handling har fortsatt sin

positive utvikling gjennom hele 2005.

EBITDA for året ble 35 millioner kroner,

opp fra 11 millioner kroner fra 2004.

Omsetningen økte med ni prosent fra

2004 til 1 347 millioner kroner i 2005.

Det er ikke foreslått utbytte fra Aker

Material Handling for 2005.

Aker ASA og øvrig virksomhet

omfatter morselskapet, et 20-talls hel-

eide holdingselskaper som inngår i

morselskapstrukturen, samt de opera-

tive, heleide selskapene Aker Capital,

Aker Seafoods Corp., Molde Fotball-

klubb og konsernelimineringer. På
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Oslo, 15. februar 2006

For Aker ASA

Kjell Inge Røkke Lone Fønss Schrøder Bjørn Flatgård Jon Fredrik Baksaas

(Styrets leder) ( Styrets Nestleder)

Kjeld Rimberg Kjell A. Storeide Atle Tranøy Harald Magne Bjørnsen

Bjarne Kristiansen Stein Aamdal Leif-Arne Langøy

(Konsernsjef og styremedlem)

kompetanseheving og mer generell

medarbeiderutvikling. Aker Kværner

som er den største enkeltbedriften i

konsernet gjennomførte også i 2005

en medarbeiderundersøkelse blant

alle sine ansatte med gode resultater.

Fordi mangfold bidrar positivt til

organisasjonsutvikling ønsker konser-

net å være en attraktiv arbeidsgiver for

menn og kvinner, uansett alder, etnisk,

religiøs, politisk eller kulturell bakgrunn.

I Norge er likestilling mellom kjøn-

nene et sentralt tema. Som hovedak-

sjonær i de enkelte børsnoterte sel-

skapene i konsernet, har Aker

formidlet til valgkomiteen at det er

ønskelig at myndighetenes ønske om

kvinnerepresentasjon i børsnoterte

selskaper blir tatt med i vurderingen.

I Aker er for tiden en av sju aksje-

eiervalgte styrerepresentanter kvinner. I

følge norsk lov skal antall kvinnelige sty-

remedlemmer økes til minimum tre

innen to år dersom antall aksjeeiervalgte

styremedlemmer er det samme. De fire

styremedlemmene valgt av og blant de

ansatte er alle menn. Aker har ingen

kvinnelige ansatte i konsernledelsen.

De ansattes helse og arbeidsmiljø

er sentrale temaer, og gjenstand for

betydelig oppmerksomhet i konsernet.

I enkelte bransjer regnes dette også

som helt sentrale konkurransefortrinn.

Sykefraværet blant ansatte i Aker-kon-

sernet var 3,8 prosent i 2005, opp fra

3,5 prosent året før. Fraværsskadefre-

kvensen, det vil si antall skader som

førte til tapt arbeidstid pr. million

utførte timer, var 6,5 i 2005 og 5,1 året

før. 6 personer omkom i arbeidsrela-

terte ulykker i 2005.

Morselskapets virksomhet foruren-

ser ikke det ytre miljø. De enkelte sel-

skapene som inngår i konsernet har

kun begrenset negativ påvirkning av

miljøet under normal drift, og det er

ikke rapportert særskilte utilsiktede

utslipp i 2005.

Eierstyring og selskapsledelse

God praksis for Corporate Gover-

nance, eller eierstyring og selskapsle-

delse, står sentralt i Akers arbeid med

å bygge tillit, og konsernet er opptatt

av å sikre en hensiktsmessig rollede-

ling mellom selskapets kontrollerende

organer, styret og ledelsen.

Aker har sammenholdt de nye nor-

ske anbefalingene om eierstyring og

selskapsledelse for børsnoterte sel-

skaper med konsernets prosedyrer og

praksis, og funnet stor grad av over-

ensstemmelse. På enkelte punkter er

det avvik slik det fremkommer av rede-

gjørelsen på side 13 i denne årsrap-

porten. Styret vurderer disse avvikene

som mindre vesentlige.

Kjell Inge Røkke eier gjennom sine

selskaper 67,8 prosent av de stemme-

berettigede A-aksjene i Aker. Han er

styreformann i Aker ASA, og en aktiv

bidragsyter til utviklingen i konsernet.

Nærheten til dette aktive eierskapet

anses å være vesentlig for verdiska-

pingen i konsernet, og fullt forenlig

med prinsippene for god eierstyring.

Selskapets valgkomite, styrets for-

mann og styrets øvrige aksjeeiervalgte

medlemmer blir valgt av generalfor-

samlingen. Styre og ledelse er presen-

tert på selskapets hjemmesider og på

side 28-29 i denne årsrapporten.

På selskapets ordinære generalfor-

samling i mars ble Jon Fredrik Bak-

saas valgt som nytt styremedlem. Han

erstattet da Eva von Hirsch. På ekstra-

ordinær generalforsamling i september

ble konsernsjef Leif-Arne Langøy valgt

som nytt aksjeeiervalgt styremedlem.

Styrets sammensetning har for øvrig

vært uforandret gjennom 2005.

De ansatte i Aker har gjennom

egne valg utnevnt fire representanter

til styret i Aker ASA. Tre av disse arbei-

der til daglig i Aker Kværner og en i

Aker Seafoods.

Internkontroll i Aker ASA skjer

gjennom detaljert budsjettoppfølging,

grundig og regelmessig kostnadskon-

troll, og rutiner for attestering av utbe-

talinger.

KPMG er selskapets revisor. Revi-

sjonshonorar og annen godtgjørelse til

revisor fremgår i notene til morselska-

pets regnskap.
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Aker ASA Konsern, Resultatregnskap

Regnskap Regnskap Proforma 1)

2004 Beløp i mill kroner Note 2005 2004

42 965 Driftsinntekter 4 62 110 51 353 

288 Andre driftsinntekter 340 288 

-25 293 Varekostnad og beholdningsendringer -37 591 -29 648 

-11 076 Lønnskostnader 5 -14 790 -13 911 

-4 989 Andre driftskostnader 6 -6 747 -5 853 

1 895 Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer 3 322 2 229 

-700 Avskrivninger og amortiseringer 11,12 -848 -815 

680 Spesielle driftsposter 7,11,12 -70 -160 

1 875 Driftsresultat 4 2 404 1 254 

-836 Netto finansielle poster 8 -862 -777 

-88 Andel resultat fra tilknyttede selskaper 13 28 -80 

-   Andre poster 9 1 041 -  

951 Resultat før skatt 4 2 611 397 

-403 Skattekostnad 10 -21 -466 

548 Årets resultat 2 590 -69 

Henføres til:

380 Majoritetensandel (eiere i morselskapet) 1 614 -304 

168 Minoritetsinteresser 25 976 235 

76 971 875 Gjennomsnittelig utestående antall aksjer  2) 23 76 588 167 76 971 875 

4,94 Resultat pr aksje 3) 23 21,07 -3,95

4,94 Utvannet resultat pr aksje 4) 23 21,07 -3,95

1) 2004 er proforma tall ettersom Aker ASA konsernet ble etablert med regnskapsmessig virkning 1. april 2004.

2) For sammenligningsformål var resultat pr aksje i proforma perioden beregnet ved å benytte veid gjennomsnitt aksjer under

perioden april til desember 2004.

3) Majoritetens andel av årets resultat/ gjennomsnittlig antall utestående aksjer.

4) Det var ingen potensielle instrumenter med utvanningseffekt utestående pr 31. desember 2004 og 31. desember 2005.



Beløp i mill kroner Note 2005 2004

EIENDELER

Eiendom, anlegg og utstyr 11 6 523 5 615 

Immaterielle eiendeler 12 8 798 7 668 

Eiendeler ved utsatt skatt 10 2 221 1 688 

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper 13 1 191 631 

Andre aksjeinvesteringer 15 235 81 

Finansielle rentebærende anleggsmidler 16 1 020 774 

Pensjonsmidler 30 17 130 

Andre anleggsmidler 17 314 63 

Sum anleggsmidler 20 319 16 650 

Varelager 18 2 256 1 237 

Prosjekter under utførelse 19 11 191 5 120 

Kundefordringer og øvrige rentefrie kortsiktige fordringer 20 10 302 8 171 

Rentebærende kortsiktige fordringer 21 832 153 

Kontanter og kontantekvivalenter 22 12 379 8 086 

Sum omløpsmidler 36 960 22 767 

Sum eiendeler 57 279 39 417 

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

Innskutt egenkapital 24 8 521 7 807 

Omregningsdifferanser og andre reserver -551 -505 

Opptjent egenkapital 135 -1 182 

Sum egenkapital henført til eierne av morselskapet 8 105 6 120 

Minoritetsinteresser 25 6 841 3 123 

Sum egenkapital 14 946 9 243 

Rentebærende lån og kreditter 27,36 8 186 7 117 

Ansvarlig lån 29 3 167 2 726 

Forpliktelser ved utsatt skatt 10 643 515 

Pensjonsforpliktelser 30 1 360 1 377 

Annen langsiktig rentefri gjeld 31 457 393 

Langsiktige avsetninger 33 305 348 

Sum langsiktige forpliktelser 14 118 12 476 

Rentebærende kortsiktig gjeld 27,36 4 473 1 446 

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 35 22 000 15 699 

Forpliktelser ved periodeskatt 10 662 139 

Kortsiktige avsetninger 32,33 1 080 414 

Sum kortsiktige forpliktelser 28 215 17 698 

Sum forpliktelser 42 333 30 174 

Sum egenkapital og forpliktelser 57 279 39 417 
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Virkelig

Innskutt Omregn.- verdi Opptjent Sum

Beløp i mill kroner Note egenkap. diff. reserver egenkap. Sum Min.int. egenkapital

Balanse pr 1. januar 2004 2 205 -   -   3 823 6 028 256 6 284 

Effekt av overgang til IFRS 25 25 -   25 

Balanse pr 1. januar 2004  iht IFRS 2 205 -   -   3 848 6 053 256 6 309 

Kapitalforhøyelse, fusjon og utbytte 5 602 -5 410 192 2 794 2 986 

Omregningsdifferanser -   -505 -   -   -505 -95 -600 

Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen 5 602 -505 -   -5 410 -313 2 699 2 386 

Årets resultat 380 380 168 548 

Sum innregnet inntekt og kostnad 5 602 -505 -   -5 030 67 2 867 2 934 

Balanse pr 31. desember 2004 7 807 -505 -   -1 182 6 120 3 123 9 243 

Effekt av implementering av IAS 39 -   100 100 77 177 

Balanse pr 1. januar 2005 24,25 7 807 -505 -   -1 082 6 220 3 200 9 420 

Endring i virkelig verdi på egenkapitalinstrumenter 23 - 23 2 25 

Utbytte -   -   -   -1 013 -1 013 -53 -1 066 

Minoritetsendring -   -   -   -   -   - 2 674 2 674 

Effekt av sammenslåing 2 714 616 1 330 1 330 

Omregningsdifferanser -   -69 -   -   -69 42 -27 

Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen 714 -69 23   -397 271 2 665 2 936 

Årets resultat 1 614 1 614 976 2 590 

Sum innregnet inntekt og kostnad 714 -69 23   1 217 1 885 3 641 5 526 

Balanse pr 31. desember 2005 24,25 8 521 -574 23   135 8 105 6 841 14 946 

PROFORMA

Innskutt Omregn. Andre Opptjent Sum

Beløp i mill kroner Note egenkap. diff. reserver egenkap. Sum Min.int egenkapital

Balanse pr 1. januar 2004 7 807 -   -   -1 075 6 732 2 515 9 247 

Effekt av overgang til IFRS 213 213 476 689 

Balanse pr 1. januar 2004  iht IFRS 7 807 -   -   -862 6 945 2 991 9 936 

Omregningsdifferanser -   -521 -   -   -521 -103 -624 

Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen -   -521 -   -   -521 -103 -624 

Årets resultat -304 -304 235 -69 

Sum innregnet inntekt og kostnad -   -521 -   -304 -825 132 -693 

Balanse pr 31. desember 2004 24,25 7 807 -521 -   -1 166 6 120 3 123 9 243 

Omregningsdifferanser 

Omregningsdifferanser består av alle valutadifferanser som fremkommer ved omregning av finansregnskapene til de 

utenlandske virksomhetene samt valutadifferanser fra omregning av forpliktelser som sikrer foretakets netto investeringer 

i utenlandske datterforetak.

Virkelig verdi reserve

Virkelig verdi reserver består av kumulative nettoendringer i virkelig verdi på investeringer tilgjengelig for salg inntil investe-

ringen er fraregnet.

Aker ASA Konsern, Endringer i egenkapitalen
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Regnskap Regnskap Proforma 

2004 Beløp i mill kroner Note 2005 2004

951 Resultat før skatt 2 611 397 

709 Netto rentekostnad (+) 626 649

-615 Betalt rente -506 -677

64 Rente mottatt 107 67

-749 Salgstap/(-gevinst) og nedskrivninger -1 255 259 

-503 Urealisert valutatap/-gevinst og Andre resultatposter uten kontanteffekt -17 -658 

700 Ordinære avskrivninger 11,12 848 815 

88 Andel resultat fra tilknyttede selskaper 13 -28 80 

-   Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 13 67 0  

-169 Betalt skatt 10 -335 -222 

4 099 Endring i driftsmessige eiendeler og gjeld 1 514 4 211 

4 575 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 3 632 4 921 

277 Innbetaling ved salg av eiendom, anlegg og utstyr 11 541 319 

177 Innbetaling ved salg av aksjer og andeler i Andre selskaper 13 129 177 

Innbetaling ved nedsalg og salg av datterselskap,

0 eksklusive likvider solgt 2 337 0  

0   Utbetaling ved kjøp av datterselskap, eksklusive likvider kjøpt -1 594 -424 

-670 Anskaffelse av eiendom, anlegg og utstyr 11 -1 594 -777 

-378 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i Andre selskaper 13 -474 0  

7 142 Effekt av sammenslåing/fusjon 1 245 0

-145 Netto kontantstrøm fra Andre investeringer 621 -287 

6 403 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 1 211 -992 

3 467 Innbetaling ved utstedelse av langsiktige lån 3 786 3 572 

-   Innbetaling ved utstedelse av kortsiktig rentebærende gjeld 205 0

-2 780 Nedbetaling av langsiktige lån -4 122 -3 565 

-4 161 Nedbetaling av kortsiktig rentebærende gjeld -238 -3 589 

-   Ny egenkapital 853 0

-30 Utbetaling av utbytte -1 142 -343 

0 Endring i andre forpliktelser 64 0

-3 504 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -594 -3 925 

7 474 Kontantstrøm gjennom året 4 249 4 

-359 Effekt av valutakursendring på kontanter og kontantekvivalenter 44 -302 

971 Kontanter og kontantekvivalenter pr 1. januar 8 086 8 384 

8 086 Kontanter og kontantekvivalenter pr 31. desember 22 12 379 8 086 

Aker ASA Konsern, Kontantstrømoppstilling
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Erklæring om samsvar og grunnlag for 

utarbeidelse av regnskap

Aker er et foretak hjemmehørende i Norge og avlegger kon-

sernregnskapet i samsvar med Internasjonale standarder for

finansiell rapportering (IFRS). Dette er foretakets første IFRS-

konsernregnskap, og IFRS1 er anvendt.

Regnskapsprinsippene som fremkommer nedenfor, er

anvendt konsistent for alle periodene som presenteres i kon-

sernregnskapet, samt ved utarbeidelsen av en IFRS-

åpningsbalanse pr. 1. januar 2004 utarbeidet i forbindelse

med overgang til IFRS. Regnskapsprinsippene har blitt

anvendt konsistent av alle foretak i konsernet.

En forklaring på hvordan overgangen til IFRS har påvirket

rapporteringen av konsernets finansielle stilling, finansielle

resultater og kontantstrømmer presenteres i Note 44.

Konsernregnskapet presenters i millioner norske kroner. Nor-

ske kroner (NOK) er morselskapets funksjonelle valuta. Regn-

skapet er utarbeidet basert på historisk kostprinsippet, med

unntak av at følgende eiendeler og forpliktelser er balanseført

til virkelig verdi: finansielle derivater, finansielle instrumenter

holdt for omsetning, finansielle instrumenter klassifisert som

tilgjengelige for salg og investeringseiendom.

Anleggsmidler og avhendingsgrupper klassifisert som

holdt for salg, er regnskapsført til den laveste av balanseført

verdi og virkelig verdi med fratrekk av salgsutgifter.

Utarbeidelse av finansregnskaper i overensstemmelse

med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger, utarbeider 

estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av 

retningslinjer og prinsipper samt regnskapsførte beløp på

eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater

og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring

og ulike andre faktorer som anses som rimelige, forholdene

tatt i betraktning. Faktiske resultater kan avvike fra slike forut-

setninger.

Estimater og underliggende forutsetninger vurderes

løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes

i den perioden estimatendringene oppstår dersom endring-

ene kun påvirker denne perioden. Der endringer også har

virkninger for fremtidige perioder, fordeles effekten av

endringene på inneværende og fremtidige rapporterings-

perioder.

Regnskapsprinsippene som er anvendt i utarbeidelsen

av årsregnskapet, presenteres i det følgende.

Årsregnskap for 2005 er godkjent av styret for offentlig-

gjøring den 15. februar 2006.

Konsernregnskap og konsolideringsprinsipper

Datterforetak

Akers konsernregnskap for regnskapsåret 2005 omfatter

finansregnskapene til morselskapet Aker ASA og dets dat-

terselskaper. Datterforetak er enheter der Aker, direkte eller

indirekte, eier mer enn femti prosent av stemmerettighetene

eller på annet vis har bestemmende innflytelse over foreta-

kets operasjonelle og finansielle styring. I betraktninger om

hvorvidt det foreligger kontroll over en enhet tas det hensyn

til aksjeopsjoner samt konverterbare og andre egenkapitalin-

strumenter.

Overtagelse av datterselskaper regnskapsføres i henhold

til kjøpsmetoden. Kostnadene ved en overtagelse settes til

virkelig verdi av overtatte eiendeler, utestående aksjer eller

forpliktelser overtatt på overtagelsestidspunktet med tillegg

av kostnader direkte knyttet til overtagelsen. Merkostnader

forbundet med overtagelsen som overstiger virkelig verdi av

det overtatte datterselskapets netto eiendeler målt på tids-

punktet for endringen i kontroll over dette, føres som goodwill

(se «Immaterielle eiendeler» for prinsipper for regnskapsfø-

ring av goodwill).

Datterselskaper overtatt i løpet av året, inkluderes i kon-

sernregnskapet fra det tidspunkt kontroll overdras til konser-

net. Finansregnskapene til datterselskaper som er avhendet,

inkluderes i konsernregnskapet opp til det tidspunkt da kon-

troll opphører.

Der det er nødvendig, er datterselskapers prinsipper for

regnskapsutarbeidelse justert for å sikre samsvar med kon-

sernets regnskapsprinsipper.

Investeringer i tilknyttede foretak

Konsernets investeringer i tilknyttede foretak (tilknyttede sel-

skaper) regnskapsføres i henhold til egenkapitalmetoden. Et

tilknyttet foretak defineres i regelen som en enhet der kon-

sernet eier mellom 20 og 50 prosent av stemmerettene og

der konsernet har en vesentlig men ikke kontrollerende inn-

flytelse. Aksjeopsjoner, konvertible instrumenter og andre

egenkapitalinstrumenter tas med i vurderinger av hvorvidt

det foreligger vesentlig innflytelse over en enhet.

Investeringer i tilknyttede foretak balanseføres til kost

pluss endringer i konsernets andel av det tilknyttede selska-

pets netto eiendeler etter gjennomføringen av overtagelsen,

med fratrekk av eventuelt verdifall. Resultatregnskapet gjen-

speiler andel av resultatet fra det tilknyttede selskapet, som

finansinntekter/kostnader. Der det er funnet sted en endring

ført direkte i det tilknyttede selskapets egenkapital, innreg-

ner konsernet sin del av endringen og fører denne, der det

er aktuelt, under endringer i egenkapital.

Når konsernets andel av tap overstiger investeringen i et

tilknyttet foretak, reduseres konsernets balanseførte verdi til

null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre kon-

sernet har pådratt seg eller stilt garanti for forpliktelser for-

bundet med det tilknyttede selskapet.

Minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser er presentert atskilt fra forpliktelser og

egenkapital henført til eierne av morselskapet i balansen og

føres som egen post i resultatregnskapet.

Omregning av regnskaper og transaksjoner

i utenlandsk valuta 

Funksjonell valuta

Postene i regnskapet til hvert enkelt datterselskap i konser-

net blir først regnskapsført i funksjonell valuta, dvs. den

valuta som best reflekterer de økonomiske forhold og omgi-

velser som er relevante for det aktuelle datterselskapet.

Konsoliderte regnskaper presenteres i norske kroner (NOK),

som er morselskapets funksjonelle valuta.

Note 1. Regnskapsprinsipper og estimater
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Transaksjoner og mellomværender

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner

til gjeldende kurs på transaksjonstidspunktet. Fordringer og

forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner til

gjeldende kurs på balansedagen.

Valutagevinster og -tap som oppstår som resultat av slike

transaksjoner og omregning av monetære eiendeler og for-

pliktelser i utenlandsk valuta, innregnes i resultatregnskapet.

Valutakursdifferanser som fremkommer ved omregning av

operasjonelle poster, innregnes i driftsresultatet i resultat-

regnskapet. Valutakursdifferanser som fremkommer ved

omregning av finansielle eiendeler og forpliktelser, innregnes

netto som finansiell post i resultatregnskapet.

Konsernselskaper

Resultatregnskaper og kontantstrømmer til datterforetak som

ikke bruker norske kroner som sin funksjonelle valuta, omreg-

nes til NOK; det benyttes vektet gjennomsnittlig valutakurs for

perioden ved slike omregninger. Balanseposter omregnes til

valutakursen på balansedagen.. Omregningsdifferanse som

fremkommer ved omregning av nettoinvestering i utenlandsk

virksomhet, og fra relaterte sikringsobjekter spesifiseres som

omregningsdifferanse i egenkapitalen. Disse resultatføres

ved avhendelse. For alle utenlandske virksomheter spesifise-

res omregningsdifferanser som er oppstått før 1. januar 2004,

datoen for overgang til IFRS, som Opptjent egenkapital i

egenkapitalen.

Elimineringer av transaksjoner ved konsolidering

Konserninterne saldoer og eventuelle urealiserte gevinster

og tap eller inntekter og kostnader knyttet til konserninterne

transaksjoner, elimineres ved utarbeidelsen av konsernregn-

skapet. Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med til-

knyttede foretak eller felleskontrollert virksomhet, elimineres i

henhold til foretakets eierandel. Urealiserte tap elimineres på

samme måte, men bare i den grad det ikke foreligger indika-

sjoner på verdifall.

Eiendom, anlegg og utstyr

Eiendom, anlegg og utstyr kjøpt av konsernselskaper, føres

til anskaffelseskost, med unntak av eiendeler anskaffet ved

overtakelse av datterforetak som føres til virkelig verdi på

overtagelsestidspunktet. Avskrivning beregnes lineært over

estimert utnyttbar levetid og justeres for eventuelle verdifall-

stap.

Bokført verdi av eiendom, anlegg og utstyr i balansen

representerer anskaffeleskost med fratrekk for akkumulert

avskrivning og eventuelle verdifall. Rentekostnader på lån

opptatt for å finansiere bygging av eiendom, anlegg og

utstyr kapitaliseres i løpet av perioden som er nødvendig for

å fullføre en eiendel og klargjøre den for forventet bruk.

Andre lånekostnader kostnadsføres.

Landeiendommer avskrives ikke, men øvrige anleggsmid-

ler i bruk, avskrives lineært. Forventet utnyttbar levetid for

eiendeler med lang levetid vurderes årlig, og i tilfeller der

vurderinger avviker betydelig fra tidligere estimater, endres

avskrivningsperiodene tilsvarende.

Ordinære reparasjons- og vedlikeholdskostnader inn-

regnes i resultatregnskapet i den perioden de påløper. Kost-

nader vedrørende større oppgraderings- og ombyggingspro-

sjekter innregnes i den relaterte eiendelens balanseførte

verdi når slike utgifter kan forventes å gi foretaket fremtidige

økonomiske fordeler utover eiendelens opprinnelig antatte

funksjonsstandard. Større oppgraderings- og ombyggings-

prosjekter avskrives over de tilhørende eiendelers utnyttbare

liv.

Fortjeneste og tap på avhending fastsettes gjennom å

sammenligne salgsbelp ved avhending med bokført verdi;

beløpet som fremkommer, inkluderes i driftsresultatet. Eien-

deler som skal avhendes, regnskapsføres til den laveste av

bokført verdi og virkelig verdi med fratrekk for salgskostna-

der.

Selskapet fordeler det beløpet som først ble regnskaps-

ført for en enhet av eiendom, anlegg eller utstyr på eiende-

lens vesentlige komponenter, og avskriver hver komponent

for seg over utnyttbar levetid.

Immaterielle eiendeler 

Goodwill

Alle virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter

oppkjøpsmetoden. Goodwill representerer beløp som opp-

står ved overtakelse av datterforetak, tilknyttede foretak og

felleskontrollerte foretak. For overtakelse som har skjedd

etter 1. januar 2004, representerer goodwill differansen

mellom anskaffelseskost ved overtakelse og virkelig verdi av

de netto identifiserte eiendeler som er overtatt.

For overtakelse forut for dette, er goodwill oppført på

bakgrunn av estimert anskaffelseskost som tilsvarer det

beløp som var oppført under tidligere regnskapsprinsipp

(NGAAP). Klassifisering og regnskapsmessig behandling av

virksomhetssammenslutning som skjedde før 1. januar 2004,

har ikke blitt revurdert ved utarbeidelse av IFRS åpningsba-

lanse pr. 1. januar 2004.

Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket

eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill fordeles

på kontantstrømgenererende enheter og blir ikke lenger

avskrevet, men blir testet årlig for verdifall. For tilknyttede

foretak er balanseført verdi av goodwill inkludert i investe-

ringens balanseførte verdi. Negativ goodwill ved overtakelse

innregnes direkte i resultatregnskapet.

Forskning og utvikling

Utgifter til forskningsaktiviteter, som utføres med forventning

om å oppnå ny vitenskaplig eller teknisk kunnskap og forstå-

else, blir innregnet som kostnader i resultatregnskapet i den

perioden de påløper.

Utgifter til utviklingsaktiviteter, hvor forskningsresultater er

benyttet i en plan eller modell for produksjon av nye eller

vesentlig forbedrede produkter eller prosesser, blir balanse-

ført i den grad produktet eller prosessen er teknisk og kom-

mersielt gjennomførbar og konsernet har tilstrekkelige res-

surser til å ferdigstille utviklingen. Utgiftene som aktiveres,

inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader og en

andel av fellesutgifter Andre utviklingsutgifter blir innregnet i

resultatregnskapet i den perioden de påløper. Aktiverte utvik-

lingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost, fratruk-

ket akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall 

Andre immaterielle eiendeler

Andre immaterielle eiendeler (patenter, varemerker, fiskekon-

sesjoner og andre rettigheter) som anskaffes, føres i balan-

sen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger

og tap ved verdifall 
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Utgifter til intern utviklet goodwill og varemerker innreg-

nes i resultatregnskapet i den perioden de påløper.

Finansielle investeringer

Finansielle instrumenter holdt for omsetning, er klassifisert

som omløpsmidler og vurdert til virkelig verdi. Alle gevinster

og tap blir innregnet i resultatregnskapet.

Når konsernet både har en positiv intensjon om og evne

til å holde obligasjoner til forfall, blir disse regnskapsført til

amortisert kost redusert for tap ved verdifall. Andre finansi-

elle instrumenter som konsernet eier, er klassifisert som til-

gjengelig for salg, og vurdert til virkelig verdi. Gevinster eller

tap føres direkte mot egenkapitalen, bortsett fra tap ved ver-

difall og for monetære poster gevinster eller tap på valuta.

Når disse investeringene blir fraregnet, innregnes akkumu-

lerte gevinster eller tap, som tidligere var innregnet direkte

mot egenkapitalen, i resultatregnskapet. Når investeringer er

rentebærende, innregnes renter i resultatregnskapet ved å

bruke effektiv rente-metode.

Virkelig verdi for finansielle instrumenter klassifisert som

holdt for omsetning, og tilgjengelig for salg, tilsvarer notert

kjøpspris på balansedagen. Finansielle instrumenter klassifi-

sert som holdt for omsetning eller tilgjengelig for salg, inn-

regnes / fraregnes på det tidspunktet foretaket forplikter seg

til å kjøpe / selge investeringene. Obligasjoner, som holdes til

forfall, innregnes / fraregnes på det tidspunkt de er overført

til / fra konsernet.

Verdifall 

Balanseført verdi av konsernets eiendeler blir, med unntak

eiendeler ved utsatt skatt (se avsnitt om Inntektsskatt),

gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det forelig-

ger indikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger slike indi-

kasjoner, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp 

Årlig beregnes gjenvinnbart beløp på balansedagen for

goodwill, eiendeler som har en ubestemt utnyttbar levetid,

og immaterielle eiendeler som ennå ikke er tilgjengelige for

bruk.

Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi av en

eiendel eller kontantgenererende enhet overstiger gjenvinn-

bart beløp. Tap ved verdifall innregnes i resultatregnskapet.

Verdifall beregnet for kontantgenererende enheter fordeles

slik at balanseført verdi av eventuell goodwill i kontantgene-

rerende enheter reduseres først. Deretter fordeles reste-

rende verdifall på de øvrige eiendelene i enheten forholds-

messig ut i fra balanseført verdier. Goodwill og immaterielle

eiendeler med ubegrenset levetid ble testet for verdifall pr. 1.

januar 2004, tidspunktet for overgang til IFRS-er, selv om

ingen indikasjoner på verdifall eksisterte. Når en nedgang i

virkelig verdi på en finansiell eiendel tilgjengelige for salg har

vært ført direkte mot egenkapitalen og det foreligger objek-

tive bevis for at eiendelen har vært gjenstand for verdifall,

innregnes det akkumulerte tap som har vært ført direkte mot

egenkapitalen i resultatregnskapet selv om den finansielle

eiendelen ikke har blitt realisert. Det akkumulerte tapet som

innregnes i resultatregnskapet utgjør differansen mellom

anskaffelseskost ved overtakelse og dagens virkelige verdi,

redusert for eventuelle verdifall på den finansielle eiendelen

som tidligere har vært innregnet i resultatregnskapet.

Beregning av gjenvinnbart beløp 

Gjenvinnbart beløp for investeringer i obligasjoner som hol-

des til forfall, og lån og fordringer som vurderes til amortisert

kost, beregnes til nåverdien av forventede fremtidige kon-

tantstrømmer, diskontert med opprinnelig effektiv rentesats

(dvs. den effektive rentesats som ble beregnet ved første

gangs registrering av disse finansielle eiendelene). For-

dringer med kort løpetid diskonteres ikke.

Gjenvinnbart beløp for andre eiendeler er det høyeste av

netto salgspris og bruksverdi. Bruksverdi beregnes ved å

diskontere forventede fremtidige kontantstrømmer til nåverdi

ved å benytte diskonteringsrente før skatt som reflekterer

markedets prissetting av tidsverdien av penger og den risiko

som er knyttet til den spesifikke eiendelen. For eiendeler som

ikke hovedsaklig generer uavhengige kontantstrømmer, fast-

settes gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enhet

som eiendelen tilhører.

Reversering av verdifall

Tap ved verdifall på obligasjoner som holdes til forfall og på

lån og fordringer, som vurderes til amortisert kost, reverseres

over resultatregnskapet dersom en senere økning av gjen-

vinnbart beløp objektivt kan relateres til en hendelse inntrådt

etter at tapet ved verdifall ble innregnet i resultatregnskapet.

Tap ved verdifall for egenkapitalinstrumenter som klassifi-

seres som tilgjengelig for salg, reverseres ikke over resultat-

regnskapet. Dersom virkelig verdi på et gjeldsinstrument,

klassifisert som tilgjengelig for salg, øker og økningen objek-

tivt sett kan relateres til en hendelse inntrådt etter innreg-

ningen av tap ved verdifall, reverseres tap ved verdifall over

resultatregnskapet.

Tap ved verdifall av goodwill reverseres ikke.

For andre eiendeler reverseres tap ved verdifall dersom

det er en endring i estimater benyttet for å beregne gjenvinn-

bart beløp. Et tap ved verdifall reverseres bare i den grad

eiendelens balanseførte verdi ikke overstiger den balanse-

førte verdien som ville vært fastsatt, netto etter avskrivninger

eller amortisering, dersom ingen tap ved verdifall hadde

vært innregnet.

Leasingavtaler

Leieavtaler for eiendom, anlegg og utstyr på betingelser som

i det alt vesentlige overfører risiko og fordeler forbundet med

eierskap til konsernet, klassifiseres som finansielle leieavtaler

(finansiell leasing). Finansielle leieavtaler balanseføres ved

leieavtalens begynnelse til en verdi tilsvarende den laveste

av virkelig verdi av den leide eiendelen og nåverdien av min-

steleie. Leieinnbetalinger fordeles på finansieringskostnader

og reduksjon i leieforpliktelser. Finansieringskostnader føres

som finanskostnad i resultatregnskapet.

Eiendom, anlegg og utstyr anskaffet gjennom finansielle

leieavtaler, avskrives over det korteste av eiendelens utnytt-

bare levetid og leieavtalens varighet.

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og fordel forbun-

det med eierskap beholdes av utleier, klassifiseres som ope-

rasjonelle leieavtaler. Innbetalinger i henhold til operasjonelle

leieavtaler med fradrag for eventuelle incentiver mottatt fra

utleier, utgiftsføres lineært i resultatregnskapet slik at det blir

en konstant periodisk rentesats beregnet på gjenværende

forpliktelse i balansen.
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Langsiktige fordringer 

Andre langsiktige fordringer vurderes til netto nåverdi når de

forventede innbetalingene er langsiktige og ikke rentebæ-

rende.

Varelager

Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost

og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost er basert på

først-inn først-ut (FIFO) prinsippet. For produserte varer og

arbeid under utføring omfatter anskaffelseskostnad kostna-

der til råvarer, direkte arbeid og andre direkte kostnader

samt tilhørende faste produksjonskostnader (som beregnes

med utgangspunkt i normal kapasitetsutnyttelse); lånekost-

nader inkluderes ikke. Netto realiserbar verdi er antatt salgs-

pris under normale forretningsforhold med fradrag av kost-

nadene forbundet med ferdigstillelse og salg.

Byggekontrakter

Konsernets virksomhet består i hovedsak av tilvirkning og

levering av varer og tjenester etter forutgående kontraktsinn-

gåelse med oppdragsgivere. Salgsinntekter fra byggekon-

trakter innregnes etter prosent av ferdigstillelse, primært

basert på en sammenligning av påløpte kontraktskostnader

og estimerte totale kontraktskostnader.

Dersom det ikke kan gis et pålitelig estimat av det ende-

lige utfallet av en kontrakt, skjer innregning bare i den grad

påløpte kostnader forventes inndekket. Forventede fremti-

dige tap på arbeid utført i henhold til inngåtte kontrakter,

utgiftsføres og klassifiseres som periodisert kostnad/avset-

ning under kortsiktig gjeld i balansen. Tap på kontrakter tas

fullt ut så snart de er kjent. Innregnede inntekter fra kontrak-

ter omfatter fortjeneste på endringsordre og omtvistede

beløp når realisering, slik ledelsen vurderer det, er sannsyn-

lig og rimelige estimater kan utarbeides.

Prosjektkostnader omfatter kostnader direkte knyttet til

den enkelte kontrakt samt indirekte kostnader som kan hen-

føres gjeldende kontrakt.

Opparbeidet prosjektinntekt klassifiseres som driftsinn-

tekt i resultatregnskapet. Løpende prosjekter klassifiseres

som kortsiktige prosjekter i balansen. Forskudd fra kunder

motregnes i balansen mot kontrakter under utførelse i den

utstrekning forskuddet er medgått til å finansiere behold-

ninger knyttet til det oppdrag forskuddet gjelder. Mottatte

kundeforskudd utover det som er avregnet mot beholdninger

klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Kundefordringer

Kundefordringer regnskapsføres til forventet realiserbar

verdi, som tilsvarer opprinnelig fakturert beløp fratrukket et

estimert beløp for verdifallstap på fordringene. Et slikt esti-

mert beløp for verdifallstap på kundefordringer foretas når

det foreligger objektive indikasjoner på at konsernet ikke vil

kunne innhente full verdi i henhold til de opprinnelige beting-

elsene for fordringene.

Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter inkluderer kontantbeholdning,

bankinnskudd uten oppsigelsesfrist, andre kortsiktige, høyli-

kvide investeringer med opprinnelige forfall kortere enn tre

måneder fra plasseringstidspunktet og kassekreditt i bank.

Kassekreditt i bank er inkludert i lån under kortsiktig gjeld i

balansen.

Aksjekapital

Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital.

Tilleggskostnader knyttet direkte til utstedelse av nye

aksjer eller opsjoner, vises i egenkapitalen som et fradrag

etter at skatt er hensyntatt.

Hvis et konsernselskap kjøper egne aksjer, går det

betalte vederlag, inklusive kostnader direkte forbundet med

dette, til fradrag på egenkapitalen.

Omregningsreserven inkluderer alle valutadifferanser

som oppstår ved omregning av regnskaper for virksomheter

i utlandet, samt omregning av forpliktelser som sikrer Akers

nettoinvesteringer i utenlandske datterselskaper.

Reserven for virkelig verdi inkluderer akkumulert nettoen-

dring i virkelig verdi av investeringer tilgjengelige for salg

inntil investeringen fraregnes.

Rentebærende forpliktelser

Lån og kreditter førstegangsinnregnes til kost, dvs. virkelig

verdi av mottatt vederlag fratrukket direkte henførbare utste-

delseskostnader.

Etter førstegangsinnregning, måles rentebærende forplik-

telser til amortisert kost etter effektiv-rente metoden; og

eventuell differanse mellom mottatt beløp (fratrukket transak-

sjonskostnader) og innløsningsverdi innregnes i resultatregn-

skapet over låneperioden. Amortisert kost beregnes

gjennom å ta hensyn til eventuelle utstedelseskostnader og

rabatter eller premie på oppgjør.

Gevinst og tap inntektsføres som netto gevinst eller tap

når forpliktelsene fraregnes eller det foreligger verdifall.

Inntektsskatt

Inntektsskatt på årets resultat består av periodeskatt og

utsatt skatt.

Periodeskatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skat-

tepliktige resultat til vedtatte eller i det forventede skattesat-

ser på balansedagen, og eventuelle korreksjoner av betalbar

skatt for tidligere år.

Utsatt skatt avsettes basert på balanseorientert gjelds-

metode ved å ta hensyn til midlertidige forskjeller på balan-

sedagen mellom balanseført verdi av eiendeler og forplik-

telser i den finansielle rapporteringen og skattemessige

vurderinger.

Eiendeler ved utsatt skatt innregnes for alle fradragsbe-

rettigede midlertidige forskjeller, fremførbare ubenyttede

eiendeler ved skatt og ubenyttede skattemessige tap i den

utstrekning det er sannsynlig at et skattemessig overskudd

vil være tilgjengelig slik at de fradragsberettigede midlerti-

dige forskjellene og fremførbare ubenyttede eiendeler ved

utsatt skatt og ubenyttede skattemessige tap kan benyttes.

Den balanseførte verdien av eiendeler ved utsatt skatt

gjennomgås på hver balansedag og reduseres i den utstrek-

ning det ikke lenger er trolig at tilstrekkelig skattemessig

overskudd vil være tilgjengelig til å muliggjøre hel eller delvis

utnyttelse av eiendelene ved utsatt skatt. Utsatt skatt vurde-

res på udiskontert basis.

Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt beregnes etter



44 ÅRSRAPPORT 2005

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

skattesatsene som forventes å gjelde for det året eiendelene

realiseres eller forpliktelsene kommer til oppgjør, basert på

skattesatser (eller skattelovgivning) som er vedtatt eller i det

vesentlige vedtatt på balansedagen.

Skattemessige konsekvenser relatert til poster som er

innregnet direkte i egenkapitalen, innregnes i egenkapital og

ikke i resultatregnskapet.

Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt motregnes der-

som det foreligger en lovhjemlet rettighet til å motregne peri-

odens eiendeler ved skatt og periodens skatteforpliktelser

og den utsatte skatten kan henføres til den samme skattbare

enheten og samme skattemyndighet.

Pensjonsforpliktelser

Konsernet har både ytelsesbaserte og innskuddsbaserte

pensjonsordninger. For ytelsesbaserte pensjonsordninger er

forpliktelsen innregnet lik nåverdien av den ytelsesbaserte

forpliktelsen på balansedagen minus virkelig verdi av ord-

ningens eiendeler, med justeringer for aktuarielle

gevinster/tap og kostnader ved tidligere perioders pensjons-

opptjening. Den ytelsesbaserte forpliktelsen beregnes av

uavhengige aktuarer og måles som nåverdien av estimerte

fremtidige kontantutbetalinger. Kostnadene ved å stille pen-

sjoner til rådighet belastes resultatregnskapet slik at de

regulære kostnadene fordeles over de ansattes antall tjenes-

teår.

Aktuarielle gevinster og tap som forårsakes av erfarings-

justeringer, endringer i aktuarielle forutsetninger og

endringer i pensjonsordninger regnskapsføres over det

gjennomsnittlige antall gjenværende tjenesteår for de ansatte

det gjelder.

For innskuddsbaserte pensjonsordninger betales inn-

skuddene til pensjonsforsikringsordninger. Når innskuddene

er betalt, gjenstår ingen ytterligere betalingsforpliktelser. Inn-

betalinger til innskuddsbaserte pensjonsordninger belastes

resultatregnskapet for den perioden innskuddet gjelder.

Avsetninger

En avsetning regnskapsføres når konsernet har en nåvæ-

rende forpliktelse (juridisk eller implisitt) som resultat av en

tidligere hendelse og det er sannsynlig (dvs. mer trolig enn

det motsatte) at det vil kreves en innsats av ressurser som

innbefatter økonomiske ytelser for å møte forpliktelsen og når

det kan gjøres et pålitelig estimat av forpliktelsens størrelse.

Avsetninger vurderes ved hver balansedato og justeres for å

reflektere oppdatert beste estimat.

Avsetningens størrelse beregnes som kontantverdien av

de risikojusterte kostnader man forventer vil bli nødvendige

for å møte forpliktelsen, idet estimert risikofri rente benyttes

som diskonteringsfaktor. Ved diskontering, vil den balanse-

førte økningen av avsetningen i hver periode reflektere avvik-

lingen av diskonteringen over tid. Denne økningen regn-

skapsføres som rentekostnad.

Styring av finansiell risiko

Gjennom sine aktiviteter, eksponeres konsernet for ulike for-

mer for finansiell risiko: markedsrisiko (herunder endringer i

valutakurser, virkelig verdi renterisiko og prisrisiko), kredittri-

siko, likviditetsrisiko og kontantstrøm renterisiko. Konsernets

overordnede plan for risikostyring fokuserer på uforutsigbar-

heten i finansmarkedene og søker å minimalisere potensielle

uheldige følger for konsernets finansielle resultater. Konser-

net benytter finansielle derivater for å sikre seg mot visse

typer risikoeksponering.

Risikostyring er underlagt prinsipper utarbeidet av styret.

Styret gir retningslinjer for overordnet styring av finansiell

risiko samt prinsipper for spesifikke områder slik som valuta-

risiko, renterisiko, kredittrisiko, bruk av finansielle derivater og

ikke-derivate finansielle instrumenter og investering av over-

skuddslikviditet.

Regnskapsførsel av derivater og sikringsaktiviteter

Konsernet bruker finansielle derivater for å sikre ekspone-

ringen mot valuta- og renterisiko som oppstår gjennom ope-

rasjonelle og finansielle aktiviteter samt aktiviteter knyttet til

investeringer. Finansielle derivater som ikke kvalifiserer for

sikringsbokføring, regnskapsføres og presenteres som

instrumenter holdt for omsetning.

Finansielle derivater innregnes første gang til kostpris. I

etterfølgende perioder vurderes finansielle derivater til virke-

lig verdi. Gevinst eller tap ved revurdering til virkelig verdi

innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Når finansielle

derivater kvalifiserer for sikringsbokføring, er innregning av

gevinster og tap avhengig av type poster som sikres (se

nedenfor om Sikring).

Virkelig verdi av en rentebytteavtale er det estimerte

beløpet som konsernet ville motta eller måtte betale for å

innfri avtalen på balansedagen når løpende rentenivå og

motpartens løpende kredittverdighet er hensyntatt. Virkelig

verdi av valutaterminkontrakter er den noterte markedskur-

sen på balansedagen. Denne utgjør nåverdien av den

noterte terminkursen.

Sikring 

Kontantstrømssikring

Når et finansielt derivat er øremerket som sikringsinstrument

for variabilitet i kontantstrømmene til en innregnet eiendel

eller forpliktelse, eller til en svært sannsynlig forventet trans-

aksjon, innregnes den effektive delen av en gevinst eller et

tap på det finansielle derivatet direkte i egenkapitalen. Når

den forventede transaksjonen senere enten medfører innreg-

ning av en ikke-finansiell eiendel eller forpliktelse eller en for-

ventet transaksjon vedrørende en ikke-finansiell eiendel eller

forpliktelse, fjernes tilhørende akkumulert gevinst eller tap fra

egenkapitalen og inkluderes i førstegangsutgifter eller annen

balanseført verdi av den ikke-finansielle eiendelen eller for-

pliktelsen. Dersom sikring av en forventet transaksjon senere

medfører innregning av en finansiell eiendel eller forpliktelse,

omklassifiseres tilhørende gevinst eller tap fra egenkapitalen

til resultatregnskapet i samme periode eller perioder hvor

eiendelen eller forpliktelsen påvirker resultatet (f. eks når ren-

teinntekter eller -kostnader innregnes). For andre kontant-

strømssikringer enn de som dekkes av de to foregående prin-

sippene, omklassifiseres tilhørende akkumulerte gevinster

eller tap fra egenkapitalen til resultatregnskapet i samme

periode eller perioder som den sikrede forventede transak-

sjonen påvirker resultatet. Den ineffektive delen av gevinster

eller tap innregnes umiddelbart i resultatregnskapet.

Når et sikringsinstrument utløper eller selges, avsluttes

eller utøves, eller foretaket opphever sikringsforholdet, til

tross for at den sikrede forventede transaksjonen fremdeles

forventes å inntreffe, forblir akkumulerte gevinster eller tap
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på dette tidspunktet i egenkapitalen og innregnes i resultat-

regnskapet i henhold til ovenstående retningslinjer når trans-

aksjonen inntreffer. Hvis den sikrede transaksjonen ikke

lenger forventes å inntreffe, innregnes akkumulerte ureali-

serte gevinster eller tap umiddelbart i resultatregnskapet.

Sikring av monetære eiendeler og forpliktelse

(pengeposter)

Når et finansielt derivat blir benyttet som økonomisk sikring

av en monetær eiendel eller forpliktelse, anvendes ikke sik-

ringsbokføring og alle gevinster eller tap på sikringsinstru-

mentet innregnes umiddelbart i resultatregnskapet.

Sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet 

Den del av gevinst eller tap på et instrument benyttet til sik-

ring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet som anses å

være en effektiv sikring, blir ført direkte mot egenkapitalen.

Den andelen som ikke anses å være effektiv sikring innreg-

nes umiddelbart i resultatregnskapet.

Transaksjoner med nærstående parter

Alle transaksjoner, avtaler og forretningsforhold med nærstå-

ende parter foretas på alminnelige markedsmessige vilkår.

Prinsipper for inntektsføring

Inntekter innregnes kun hvis det er sannsynlig at fremtidige

økonomiske fordeler vil tilflyte Aker og disse fordelene kan

måles på en pålitelig måte. Inntekter omfatter her brutto til-

førsel av økonomisk gevinst som Aker mottar for egen reg-

ning.

Inntekter fra salg av varer resultatføres når Aker har over-

ført det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskapet til

kjøperen, og ikke lenger har kontroll eller administrativ innfly-

telse over varene. Inntekter fra tjenesteyting innregnes i

resultatregnskapet i forhold til grad av ferdigstillelse av trans-

aksjonen på balansedagen. Fullføringsgraden vurderes på

grunnlag av en gjennomgang av arbeid utført.

Så snart utfallet av en byggekontrakt kan estimeres påli-

telig, innregnes kontraktsinntekter og -kostnader forholds-

messig i resultatregnskapet etter kontraktens fullføringsgrad.

Fullføringsgrad vurderes på grunnlag av en gjennomgang av

arbeid utført. Forventet kontraktstap innregnes direkte i

resultatregnskapet.

Offentlige tilskudd

Et ubetinget offentlig tilskudd innregnes i resultatregnskapet

som andre inntekter knyttet til drift når tilskuddet mottas.

Andre offentlige tilskudd innregnes i balansen som utsatt

inntekt når det er rimelig sikkert at det vil bli mottatt og at vil-

kårene som er knyttet til tilskuddet vil bli oppfylt. Tilskudd

som kompenserer for påløpte utgifter, innregnes som drifts-

inntekt i resultatregnskapet på en systematisk måte i de

samme periodene som utgiftene påløper. Tilskudd som kom-

penserer for anskaffelseskost av en eiendel, innregnes i

resultatregnskapet som andre inntekter knyttet til drift på en

systematisk måte over eiendelens utnyttbare levetid.

Kostnader

Leiebetaling under operasjonell leieavtale 

Leiebetalinger under operasjonelle leieavtaler innregnes i

resultatregnskapet lineært over leieperioden. Leieinsitamen-

ter som mottas innregnes som en integrert del av totale leie-

kostnader.

Leiebetaling under finansiell leieavtale 

Minimumsleie fordeles mellom finanskostnader og reduksjon

i utestående forpliktelse. Finanskostnaden fordeles over leie-

perioden slik at det blir en konstant periodisk rentesats

beregnet på gjenværende forpliktelse i balansen.

Netto finanskostnader

Netto finanskostnader omfatter rentekostnader på lån kalku-

lert med basis i effektiv rente-metode, renteinntekter på

investerte midler, utbytteinntekter, valutakursgevinster og -

tap, og gevinster og tap på sikringsinstrumenter som innreg-

nes i resultatet.

Renteinntekter innregnes i resultatet basert på effektiv

rente-metode etter hvert som de opptjenes. Utbytteinntekter

innregnes i resultatet på det tidspunktet rett til å motta beta-

ling er etablert. For noterte instrumenter er dette den datoen

aksjene ble notert eksklusive utbytte. Renteelementet i beta-

linger under finansielle leieavtaler innregnes i resultatet

basert på effektiv rente-metode.

Segmentrapportering

Segmentinndelingen er basert på de viktigste kildene til og

typene av risiko og avkastning for konsernet, i tillegg til kon-

sernets interne rapporteringsstruktur.

Aker-konsernet benytter virksomhetssegmenter som pri-

mært rapporteringssegment; geografiske segmenter nyttes

som sekundært rapporteringssegment.

Konsernet har følgende virksomhetssegmenter:

– Aker Kværner (Oil & Gas, Engineering & Construction) 

– Aker Yards (design og bygging av skip)

– Aker Seafoods (fangst, bearbeiding og salg av sjømat)

– Aker American Shipping (design og bygging, utleie av

skip)

– Aker Material Handling (lager- og arkiveringssystemer)

– Andre virksomheter (virksomheter som ikke alene kvalifi-

serer som egne segmenter på grunn av aktivitetenes

størrelse)

– Aker ASA inkl. andre holdingselskaper 

Konsernet har følgende geografiske segmenter:

– EU

– Nord-Amerika

– Norge

– Øvrige områder

– Asia

Sammenligningsdata utarbeides vanligvis for endringer i rap-

porteringssegmenter.

Utbytte

Utbytte føres i regnskapet i den rapporteringsperioden de

ble godkjent av konsernets aksjeeiere.
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Resultat per aksje 

Beregningen av resultat per aksje er basert på resultat hen-

førbart til ordinære aksjer ved bruk av vektet gjennomsnittlig

antall utestående aksjer i perioden, etter fradrag av

gjennomsnittlig antall egne aksjer i perioden. Beregningen

av utvannet resultat per aksje samsvarer med beregningen

av ordinært resultat per aksje, men gir samtidig virkning for

alle utvannende potensielle ordinære aksjer utestående i

perioden, dvs.:

Resultatet henførbart til ordinære aksjer økes med etter

skatt-beløp av utbytte og renter som er inntektsført i perio-

den når det gjelder de utvannende potensielle ordinære

aksjene, og justeres for eventuelle andre endringer i inntekt

eller kostnad som ville følge av konvertering av de utvan-

nende potensielle ordinære aksjene.

Vektet gjennomsnittlig antall ekstra ordinære utestående

aksjer som ville vært utestående under forutsetning av kon-

vertering av alle utvannende potensielle ordinære aksjer, øker

det gjennomsnittlige antallet utestående ordinære aksjer.

Sammenligningstall

Der det er påkrevd, er sammenligningstall justert slik at de

harmonerer med endringene i inneværende års regnskaps-

presentasjon.

Konvertible obligasjoner

Obligasjoner som kan konverteres til aksjekapital i henhold til

opsjon gitt til långiver, og hvor antall aksjer utstedt ikke

endres ved forandringer i virkelig verdi, behandles som

sammensatte finansielle instrumenter. Transaksjonsutgifter

som er knyttet til utstedelse av et sammensatt finansielt

instrument fordeles mellom forpliktelse og egenkapital i for-

hold til fordelingen av provenyet. Egenkapitalkomponenten

av konvertible obligasjoner beregnes som den delen av pro-

venyet fra utstedelsen som overstiger nåverdien av fremti-

dige rente- og avdragsinnbetalinger, diskontert med mar-

kedsrenten for lignende forpliktelser uten konverteringsrett.

Rentekostnaden som innregnes i resultatregnskapet bereg-

nes på grunnlag av effektiv rente-metoden.

Nylig utgitte regnskapsstandarder og uttalelser

Tidlig anvendelse

Tilleggskravene for offentliggjørelse som resultat av endring

av IAS 19 «Ytelser til ansatte – aktuarielle gevinster og tap,

konsernplaner og rapportering er inkludert i årsregnskapet.

IFRS og IFRIC fortolkninger ennå ikke trådt i kraft

Konsernet har ikke implementert følgende IFRS og IFRIC for-

tolkninger som er utstedt, men ennå ikke trådt i kraft:

IFRS 6 Leting etter og evaluering av mineralforekomster.

Denne standarden er ikke aktuell for konsernets aktiviteter.

IFRS 7 Finansielle instrumenter:

Denne standarden trer i kraft for regnskapsår som begynner

på eller etter 1. januar 2007. Denne standarden innfører nye

krav for å forbedre rapporteringen av finansielle instrumenter.

Konsernet planlegger å implementere denne fra ikrafttredel-

sestidspunktet.

Endringen av virkelig verdi alternativet i IAS 39 Finansi-

elle instrumenter: Regnskapsføring og måling trer i kraft fra

1. januar 2006.

Siden konsernet ikke tidligere har gjort bruk av virkelig

verdi alternativet, vil ikrafttreden ikke få noen virkning for års-

regnskapet.

Endring av IAS 21. Virkningene av valutakursendringer,

utstedt i desember 2005, trer i kraft for regnskapsår som

begynner på eller etter 1. januar 2006. Konsernet vil iverk-

sette denne ved ikrafttreden.

IFRIC 4 Bestemmelse av hvorvidt en ordning inneholder

leie.

Fortolkningen trer i kraft fra 1. januar 2006 Konsernet vil

iverksette denne ved ikrafttreden.

IFRIC 7 Anvendelse av tilnærmingen med fornyet presen-

tasjon i henhold til IAS 29: Finansiell rapportering i økono-

mier med høyinflasjon.

Fortolkningen skal anvendes for regnskapsår som begynner

på eller etter 1. mars 2006, men antas ikke å være relevant

for konsernet.

Regnskapsmessige estimater og vurdering

(a) Inntektsføring

Konsernet benytter løpende avregning for kontrakter under

utførelse. Bruk av løpende avregning innebærer at konsernet

må estimere utført produksjon som en andel av den totale

produksjonen som skal utføres. En annen vesentlig usikker-

het er forventet totalresultat.

(b) Garantiavsetninger

Basert på erfaring har konsernet satt av 817 millioner kroner

for garantiforpliktelser på fullførte kontrakter. Garantiperioden

er normalt to år. Avsetningene (note 33) regnskapsføres for

den enkelte kontrakt og er normalt ca. en prosent av

kontraktssummen. Faktorer som kan påvirke forpliktelsenes

størrelse er blant annet konsernets kvalitetstiltak og prosjekt-

gjennomføringsmodell.

(c) Estimert nedskrivningsbehov for goodwill

I samsvar med regnskapsprinsippene  tester konsernet årlig

om det er behov for å skrive ned balanseført goodwill. Esti-

mert gjenvinnbart beløp er beregnet basert på nåverdien av

budsjetterte kontantstrømmer for den kontantgenererende

enheten. Beregningene krever at det brukes estimater og er

konsistente med markedsverdsettelsen av konsernet.

(d) Inntektsskatter

Konsernet er underlagt inntektsskatt i flere jurisdiksjoner.

Betydelig skjønn kreves i å fastsette den globale avsetningen

for inntektsskatter. I den ordinære driften er det mange trans-

aksjoner og beregninger hvor den endelige fastsettelsen av

skatten er usikker. Konsernet regnskapsfører avsetninger for

forventede skatteforpliktelser basert på estimater for om

ytterligere skatter vil påløpe ved ettersyn. Når endelig utfall

avviker fra det som opprinnelig var avsatt, vil avvikene

påvirke skattekostnaden og avsetning for utsatt skatt i den

perioden klargjøringen kommer.

(e) Pensjonsrettigheter

Nåverdien av pensjonsforpliktelsene avhenger av en rekke

faktorer som bestemmes aktuarmessig basert på flere forut-

setninger. Forutsetningene som er brukt for å bestemme

netto pensjonskostnad inkluderer en diskonteringsrente.

Enhver endring av forutsetningene påvirker de beregnede

pensjonsforpliktelsene.
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Konsernet fastsetter diskonteringsrenten ved slutten av

hvert år. Dette er renten som skal benyttes for å bestemme

nåverdien av de forventede fremtidige kontantstrømmene

som er nødvendige for å oppfylle pensjonsforpliktelsene. I

fastsettelsen av diskonteringsrenten legger konsernet til

grunn en rente for statsobligasjoner/obligasjoner med høy

kredittverdighet i den valuta forpliktelsene vil bli utbetalt og

med en løpetid tilnærmet lik pensjonsforpliktelsene. Andre

nøkkelforutsetninger for pensjonsforpliktelsene er basert på

gjeldende markedsbetingelser.

Endring konsernsammensetningen i Aker ASA konsern 

– proforma informasjon

I det offisielle reviderte regnskapet for 2004 vises resultat-

regnskap fra etableringstidspunktet 1. april 2004 for de nye

enhetene og fra 1.1.2004 for tidligere selskaper eid direkte

eller indirekte av Aker RGI Holding AS. For å vise sammen-

lignbar finansiell informasjon er det utarbeidet et proforma

regnskap for 2004, som om etableringen ble foretatt med

regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2004 (proforma

resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter).

Proforma regnskapene gis kun for informasjonsformål og

er ikke nødvendigvis indikasjoner på virkelige resultater som

ville vært oppnådd dersom transaksjonene faktisk hadde

funnet sted i løpet av presenterte perioder.

De viktigste forutsetningen for proforma regnskapene er

oppsummert nedenfor.

Aker Kværner pro forma regnskap har hensyn tatt refi-

nansiering, som fant sted 1. april 2004 av gjeldsforpliktelser

og utstedelse av nye aksjer. Emisjonen utgjorde 2 mrd kro-

ner.

Aker Yards proforma regnskap hensyn tar sammenslåing

av Kværners og Aker RGI Holdings skipsbyggingsaktiviteter

pr 31. mars 2004.

I tillegg er ett ekstraordinært utbytte til Aker RGI AS på

NOK 3,5 mrd fra Aker RGI Holding AS før fusjonen og

ombytting av Kværner aksjer til Aker Yards og Aker Kværner

aksjer i april/mai 2004 reflektert i proforma tallene for alle

perioder.

Refinansieringen av Aker ASA i juli 2004 er reflektert i

proforma resultatet fra 1.1.2004. Rentekostnaden er således

redusert med NOK 146 mill i proforma regnskapet, skatteef-

fekten er hensyn tatt.

NOTE 2: OVERTAGELSE AV DATTERSELSKAPER

West Fish Aarsæther og Nordic Sea Holding

Aker Seafoods ASA gjorde i mai 2005 oppkjøp av 100% av aksjene i West Fish-Aarsæther AS (WFAa) og 18,11% av aksjene i

Nordic Sea Holding (NSH). WFAa's aksjeinnehav i NSH var 46,97%, så Aker Seafoods oppkjøp utgjorde tilsammen 65,08% av

NSH. Vederlag besto i aksjer i Aker Seafoods ASA. Aker Seafoods gjorde samtidig oppkjøp av resterende 34,92% av NSH.

Vederlag besto i kontanter.

I 8-måneders perioden frem til 31. desember 2005 bidro datterforetaket med er underskudd på NOK 4 mill  til det

konsoliderte årsresultatet. Dersom overtakelse hadde funnet sted den 1. januar 2005, ville konsernets driftsinntekter vært

NOK 2 316 mill og overskuddet ville vært NOK 37 mill. Datterforetaket bidro med et overskudd på NOK 25 mill for året som

helhet.

Aker American Shipping ASA

Aker American Shipping ASA gjennomførte den 30.06.2005 en rettet emisjon mot utvalgte investorer. Størrelsen på emisjons

beløpet var på USD 125 millioner og inkludert emisjonsbeløpet priset markedet Aker American Shipping til 1,8 mrd kroner.

Aker ASA kjøpte samtidig Kværner ASA's aksjer for 982 mill kroner og eide dermed 54,7% av selskapet.

Aker American Shiiping ASA ble deretter børsnotert, med første noteringsdag på Oslo Børs 11.07.2005. I den forbindelse ble

det gjennomført et spredningssalg , med Aker ASA som selgende aksjonær.

Etter spredningssalget eier Aker ASA 53,2% av selskapet, som er bokført til 954 mill kroner.

Dersom overtagelse hadde funnet sted den 1. januar 2005, ville konsernets driftsinntekter økt  med 1 293 mill kroner og

resultat etter skatt økt med  32 mill kroner.
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Fusjon Kværner ASA og Aker Maritime Finance et heleid datterselskap av Aker ASA

Den 29. september 2005 ble fusjonen mellom Kværner ASA og Aker Maritime Finance AS godkjent av aksjonærene. Etter

utløpet av kreditorfristen den 30. november 2005 ble fusjonen gjennomført med virkning fra 1. desember 2005.

Aksjonærene i Kværner mottok 1,0935 Aker A-aksjer som fusjonsvederlag for hver aksje eid i Kværner.

Verdien av vederlaget utgjorde om lag 6,3 mrd  kroner.

Dersom den innfusjonerte delen av virksomheten var innkludert fra 1. januar 2005, ville konsernets driftsinntekter økt  med 

0 mill kroner og resultat etter skatt redusert med  77 mill kroner.

Andre oppkjøp

I tillegg til overtagelsene beskrevet ovenfor er det noen mindre oppkjøp i enkelte underkonserner, med total årlig omsetning

på omlag 140 mill kroner. Disse overtagelsene har kun hatt mindre effekt på konsernets eiendeler og gjeld.

Dersom alle overtagelsene hadde funnet sted den 1. januar 2005  ville konsernet driftsinntekter økt med 3,7 mrd kroner og

resultat før skatt redusert med omlag 30 mill kroner.

Overtagelsene har hatt følgende effekt på konsernets eiendeler og forpliktelser

West Fish Aarsæther AS og Nordic Sea Holding AS 

Detaljer over netto eiendeler anskaffet er som følger:

Anskaffelseskost:

- Betaling i kontanter 4

- Utgifter som er direkte henførbare til sammenslutningen 1

- Virkelig verdi av vederlagsaksjer *) 151

Sum anskaffelseskost 156

Virkelig verdi av netto eiendeler anskaffet 156

Goodwill 0

Netto eiendeler i det overtatte foretaket på overtakelsestidspunktet:

Virkelig Virkelig verdi Balanseførte

Beløp i mill kroner verdi justeringer verdier

Eiendom, anlegg og utstyr 202 202

Aksjer og andeler 15 15

Immaterielle eiendeler 377 141 236

Beholdninger 88 88

Kundefordringer og andre fordringer 97 97

Kontanter og kontantekvivalenter 16 16

Rentebærende lån, kreditter og utsatt skatt -553 -38 -515

Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser -83 -83

Netto identifiserbare eiendeler og forpliktelser 159 103 55

Betalt kontantvederlag 4

Verdi av vederlagsaksjer *) 155

Kontanter overtatt 16

Netto kontantstrømmer 12

*) Virkelig verdi av vederlagsaksjene var basert på børskurs. Antall vederlagsaksjer er 5 197 740.

Merverdiene i overtakelsen er i sin helhet allokert til anskaffede fiskekonsesjoner. I desember 2005 ble det foretatt et

ytterligere oppkjøp av aksjer i Lofoten Trålrederi AS. Eierandelen i Loften Trålerrederi AS er etter oppkjøpet på 93,25 %.

Vederlaget var på 42,8 millioner kroner og merverdien på 17,7 millioner kroner er i sin helhet allokert til fiskekonsesjoner. Det

er avsatt 5 millioner kroner i utsatt skatt av merverdien.
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Aker American Shipping

Detaljer over netto eiendeler anskaffet og goodwill er som følger:

Anskaffelseskost:

- Betaling i kontanter 954

Sum anskaffelseskost 954

Virkelig verdi av netto eiendeler anskaffet 954

Goodwill 0

Det oppstod ingen goodwill ved overtagelsen av Aker American Shipping, siden merverdien er knyttet til fremtidig inntjening på

Produkt tanker kontraktene.

Aker har 10 kontrakter med opsjon for ytterligere skip.

Avskrives over kontraktenes forventede levetid 25 år, fra desember 2006 og skatt på 35% er hensyntatt.

Eiendeler og forpliktelser fra oppkjøpet er som følger:

Virkelig verdi Balanseført verdi

Beløp i mill kroner Virkelig verdi justeringer i oppkjøpt selskap

Eiendom, anlegg og utstyr 448 -   448 

Goodwill 106 -   106 

Andre immaterielle eiendeler 681 681 

Rentebærende fordringer 101 -   101 

Andre anleggsmidler 22 -   22 

Prosjekter 450 -   450 

Kundefordringer og andre fordringer 878 -   878 

Kontanter og kontantekvivalenter 14 -   14 

Sum eiendeler 2 699 681 2 018 

Rentebærende lån og kreditter -335 -   -335 

Utsatt skattegjeld -281 -238 -42 

Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser -228 -   -228 

Byggelån -272 -   -272 

Eliminering av 21,7% av merverdi ved kjøp fra et tilknyttet selskap 1) 123 123 

Netto eiendeler 1 705 565 1 140 

Minoritetsinteresser (46,8%) -751 -218 -533 

Netto eiendeler anskaffet 954 348 606 

1) Aker ASA kjøpte Aker American Shipping fra Kværner ASA, som var eid med 21,7% av Aker ASA.

Aker ASA har valgt iht IFRS å nedskrive 21,7% av merverdien mot merverdi i stedet for mot Kværner aksjene.

Anskaffelseskost betalt i kontanter 954 

Kontanter og kontantekvivalenter i oppkjøpt selskap -14 

Netto kontant kjøpesum 940 
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Fusjon Kværner ASA og Aker Maritime Finance

Detaljer over netto eiendeler anskaffet er som følger:

Anskaffelseskost:

- Betaling i kontanter 0   

- Virkelig verdi av mottatt eiendeler og gjeld 8 282 

- Fratrukket egne aksjer -6 557 

Sum anskaffelseskost 1 725 

Virkelig verdi av netto eiendeler anskaffet fratrukket egne aksjer 1 725 

Goodwill 0

Kværner ASAs eiendeler bestod blant annet av 42,4 mill aksjer i Aker ASA.

I tillegg hadde Kværner ASA en fordring mot Aker ASA på 986 mill kroner som knyttet seg til Aker ASAs

kjøp av Aker American Shipping fra Kværner ASA pr 30.06.2005 (se ovenfor).

Eiendeler og forpliktelser fra oppkjøpet er som følger:

Virkelig verdi Balanseført verdi

Beløp i mill kroner Virkelig verdi justeringer i oppkjøpt selskap

Aksjer i Aker ASA (42,4 mill aksjer) 6 557 2 023 4 534 

Fordringer mot Aker ASA 986 -   986 

Andre fordringer 533 -   533 

Kontanter og kontantekvivalenter 270 -   270 

Sum eiendeler 8 346 2 023 6 323 

Rentebærende lån og kreditter -   -   -  

Utsatt skattegjeld -   -   -  

Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser -64 -   -64 

Netto eiendeler 8 282 2 023 6 259 

Minoritetsinteresser -   -   -  

Netto eiendeler anskaffet 8 282 2 023 6 259 

Anskaffelseskost betalt i kontanter 0

Kontanter og kontantekvivalenter i oppkjøpt selskap 270 

Netto kontant kjøpesum 270

Egenkapitaleffekten av fusjonen utgjør 1 330 mill kroner og består av mottatte eiendeler og gjeld eksklusive egne aksjer med

1 725 mill kroner fratrukket balanseseført verdi på Akers 21,7% investering i Kværner på 395 mill kroner (se note 13).



ÅRSRAPPORT 2005 51

NOTE 3: SALG OG NEDSALG DATTERSELSKAPER

Aker Drilling

Den 3. oktober 2005 bestilte Aker Drilling, et heleid datterselskap av Aker Capital, to halvt nedsenkbare boreplattformer på

fast pris kontrakt. De to identiske plattformene skal designes og bygges av Aker Kværner.

Aker Drilling besluttet den 13. oktober å emittere 67,8 mill nye aksjer til kurs kr 36,85. Prisintervallet i emisjonen var på for-

hånd satt til kr 32,00 til 36,85 kr. Aker Drilling har etter emisjonen 93 mill aksjer.

Verdien av Aker Capital 25,3 mill aksjer utgjorde 926 mill kroner. I tillegg tegnet Aker Capital seg for 3,4 mill aksjer i emisjo-

nen, slik at total bokført verdi av Aker Capital 30,8% eierandel i Aker Drilling  utgjør ved utgangen av året 1 056 mill kroner.

Gevinsten på 926 mill kroner i Aker Capital er redusert med 285 mill kroner til 641 mill kroner i Aker konsernet. Reduksjonen

representerer 30,8% av den totale gevinst.

Aker Hus

Den 3. november 2005 inngikk Aker avtale om å selge alle aksjene i eindomselskapet som eier tomt og byggeprosjekt for kon-

sernets nye hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo til Næringsbygg Holding 2 AS.

Eiendomstransaksjonen ga Aker en gevinst på om lag 400 mill kroner.

Nedsalg av aksjer i Aker Yards og Aker Kværner

Aker ASA solgte 24. januar 2005 4 385 830 aksjer i Aker Kværner ASA for kr 178 pr aksje og 4 000 000 aksjer i Aker Yards

ASA for kr 174 pr aksje.

Etter aksjesalget eier Aker ASA 27 520 930 aksjer i Aker Kværner ASA og 11 452 111 aksjer i Aker Yards ASA. Det tilsvarer

50,01 prosent og 55,6 prosent av aksjene og stemmene i henholdsvis Aker Kværner ASA og Aker Yards ASA. Ut over eieran-

delene har Aker ASA ikke rettigheter til aksjer i de to selskapene.

Den samlede verdien av aksjesalget er 1,5 mrd kroner. Transaksjonen har ingen resultateffekt for Aker-konsernet.
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NOTE 4: VIRKSOMHETSSEGMENTER OG GEOGRAFISKE SEGMENTER

Segmentinformasjon presenteres for virksomhetssegmenter og geografiske segmenter. Det primære format, virksomhetsseg-

menter, er basert på konsernets ledelses- og internrapporteringsstruktur.

De operative selskapene i gruppen som utgjør virksomhetssegmentene produserer og tilbyr produkter og service som har for-

skjellig avkastnings-og risikostruktur. Se årsberetning for nærmere beskrivelse av de operative selskapene.

Driftsinntekter for geografiske segmenter er basert på kundens geografiske lokalisering mens segment eiendeler og  segment

investeringer er basert på geografisk lokalisering av selskaper.

Internprisingen mellom segmentene er basert på prinsippet om armlengdes avstand.

Aker Aker 

2005 - Virkomhetssegmenter Aker Aker American Aker Material Øvrig

Beløp i mill kroner Kværner Yards Shipping 4) Seafoods Handling virksomhet Sum

Eksterne driftsinntekter 41 463 16 560 345 2 339 1 347 396 62 450

Interne driftsinntekter 0 47 0 0 0 -47 0

Driftsinntekter 41 463 16 607 345 2 339 1 347 349 62 450

EBITDA (Driftsresultat før avskr.og amort.) 2 145 1 029 35 181 35 -103 3 322

Avskrivninger og amortiseringer -356 -284 -22 -83 -26 -77 -848

Spesielle driftsposter 0 -65 0 0 -2 -3 -70

Driftsresultat 1 789 680 13 98 7 -183 2 404

Andel resultat fra tilknyttede selskaper 25 25 0 -5 0 -17 28

Netto finansposter og andre poster -796 -1 52 -52 -20 996 179

Resultat før skatt 1 018 704 65 41 -13 796 2 611

Skattekostnad 227 73 -21 -4 0 -296 -21

Årets resultat 1 245 777 44 37 -13 500 2 590

Ordreinntak 5) 57 748 32 084 0 0 1 391 0 91 223

Ordrereserve 5) 53 341 38 897 5 830 0 303 0 98 371

Eiendom, anlegg og utstyr 1 549 2 352 798 803 182 839 6 523

Immaterielle eiendeler 4 581 1 399 118 877 214 1 609 8 798

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper 113 132 0 7 0 939 1 191

Varelager, prosjekter under utfør.og 

korte rentefrie fordr. 11 897 9 668 839 503 392 450 23 749

Øvrige eiendeler 1) 8 155 4 770 337 560 99 3 097 17 018

Sum eiendeler 26 295 18 321 2 092 2 750 887 6 934 57 279

Leverandørgjeld og andre 

betalingsforpliktelser 14 421 6 556 165 189 298 371 22 000

Kortsiktige avsetninger 769 280 13 86 18 -86 1 080

Øvrige forpliktelser 2) 6 778 6 402 691 1 569 463 3 350 19 253

Sum forpliktelser 21 968 13 238 869 1 844 779 3 635 42 333

Investeringer 3) 481 408 339 73 35 258 1 594
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Aker Aker 

Proforma 2004 - Virkomhetssegmenter Aker Aker American Aker Material Øvrig

Beløp i mill kroner Kværner Yards Shipping 4) Seafoods Handling virksomhet Sum

Eksterne driftsinntekter 35 553 12 489 0 2 467 1 231 -99 51 641

Interne driftsinntekter 0 1 0 0 0 -1 0

Driftsinntekter 35 553 12 490 0 2 467 1 231 -100 51 641

EBITDA (Driftsresultat før avskr.og amort.) 1 362 768 0 162 11 -74 2 229

Avskrivninger og amortiseringer -308 -290 0 -97 -26 -94 -815

Spesielle driftsposter -11 -149 0 56 -8 -48 -160

Driftsresultat 1 043 305 0 121 -23 -192 1 254

Andel resultat fra tilknyttede selskaper -6 0 0 -54 0 -20 -80

Netto finansposter -390 -22 0 -9 -17 -339 -777

Resultat før skatt 647 283 0 58 -40 -551 397

Skattekostnad -129 -74 -6 4 -261 -466

Årets resultat 518 209 0 52 -36 -812 -69

Ordreinntak 5) 41 582 17 283 0 0 1 297 0 60 162

Ordrereserve 5) 35 920 23 366 0 0 265 0 59 551

Aker Aker 

2004 - Virkomhetssegmenter Aker Aker American Aker Material Øvrig

Beløp i mill kroner Kværner Yards 6) Shipping 4) Seafoods Handling virksomhet Sum

Eksterne driftsinntekter 27 838 11 816 0 971 1 347 1 281 43 253

Interne driftsinntekter 0 1 0 0 0 -1 0

Driftsinntekter 27 838 11 817 0 971 1 347 1 280 43 253

EBITDA (Driftsresultat før avskr.og amort.) 1 048 727 0 54 35 31 1 895

Avskrivninger og amortiseringer -223 -260 0 -55 -26 -136 -700

Spesielle driftsposter -11 -149 0 18 -2 824 680

Driftsresultat 814 318 0 17 7 719 1 875

Andel resultat fra tilknyttede selskaper -14 0 0 0 0 -74 -88

Netto finansposter -312 -34 0 -20 -20 -450 -836

Resultat før skatt 488 284 0 -3 -13 195 951

Skattekostnad -106 -75 6 0 -228 -403

Årets resultat 382 209 0 3 -13 -33 548

Eiendom, anlegg og utstyr 1 403 2 353 0 827 182 850 5 615

Immaterielle eiendeler 4 507 1 480 0 855 179 647 7 668

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper 74 23 0 0 0 534 631

Varelager, prosjekter under utfør.og 

korte rentefrie fordr. 9 828 3 744 0 487 336 133 14 528

Øvrige eiendeler 1) 4 458 4 106 0 420 92 1 899 10 975

Sum eiendeler 20 270 11 706 0 2 589 789 4 063 39 417

Leverandørgjeld og andre 

betalingsforpliktelser 10 281 4 029 0 183 297 909 15 699

Kortsiktige avsetninger 631 374 0 38 15 -644 414

Øvrige forpliktelser 2) 7 639 2 892 0 1 538 358 1 634 14 061

Sum forpliktelser 18 551 7 295 0 1 759 670 1 899 30 174

Investeringer 3) 418 269 0 38 15 37 777
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Driftsinntekter basert på Sum eiendeler basert på Investeringer basert på

Geografiske segmenter kundens lokalisering selskapenes lokalisering selskapenes lokalisering 3)

Regnskap Proforma Regnskap

Beløp i mill kroner 2005 2004 2004 2005 2004 2005 2004

Norge 19 468 16 906 13 971 22 346 15 785 547 337 

EU 18 640 14 649 12 697 20 597 13 549 443 303 

Nord Amerika 12 691 7 851 6 546 10 873 6 961 410 46 

Asia 3 445 4 365 3 669 661 649 7 5 

Øvrige områder 7 866 7 582 6 082 2 802 2 473 187 87 

Sum 62 110 51 353 42 965 57 279 39 417 1 594 777 

1) Øvrig eiendeler inkluderer eiendeler ved utsatt skatt, rentebærende fordringer, kontanter og kontantekvivalenter og Andre finansielle eiendeler.
2) Øvrig forpliktelser består av sum langsiktige forpliktelser, rentebærende kortsiktig gjeld, forpliktelser ved periodeskatt og skyldig utbytte.
3) Investeringer inkluderer tilgang av eiendom, anlegg og utstyr og Immaterielle eiendeler.
4) Resultatet for Aker American Shipping vises i segmentoppstilling resulatet fra kjøpstidpunktet til Aker den 30.06.2005.
5) Urevidert.
6) Resultat fra 01.01.2004 til 31.03.2004 Aker Yards i Aker RGI Holding og AS eie, samt Aker Yards ASA konsern fra 01.04.2004.

Driftsinntekter per kategori

Regnskap Proforma Regnskap

Beløp i mill kroner 2005 2004 2004

Inntekter fra konstruksjonskontrakter 38 644 33 041 27 297 

Salgsinntekter 11 240 8 973 7 657 

Tjenester 11 652 9 105 7 552 

Royalty/provisjon 12 4 4 

Øvrige 562 230 456 

Sum 62 110 51 353 42 965 
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Nedenfor presenteres virksomhetssegmentene i Aker Kværner:

Maintenance, Subsea

Field Modifications Products & Pulping

2005 - Aker Kværner virksomhets-segmenter Development and Operations Technologies Process & Power Øvrige Sum

Beløp i mill kroner (FD) (MMO) (SPT) (PRO) (P&P)

Driftsinntekter:

Anleggskontrakter 9 715 2 571 3 776 6 743 3 231 -15 26 021

Tjenester 606 4 489 2 535 2 634 593 478 11 335

Produkter 0 0 2 954 0 691 0 3 645

Annet 122 1 57 217 3 62 462

Sum driftsinntekter fra eksterne kunder 10 443 7 061 9 322 9 594 4 518 525 41 463

Interne driftsinntekter 177 391 532 31 5 -1 136 0

Sum driftsinntekter 10 620 7 452 9 854 9 625 4 523 -611 41 463

EBITDA 632 290 654 224 329 16 2 145

Avskrivninger -57 -13 -151 -20 -50 -65 -356

Driftsresultat 575 277 503 204 279 -49 1 789

Resultat fra tilknyttede foretak 18 12 -5 0 0 0 25

Poster uten kontanteffekt i EBITDA 0 0 0 0 0 0 0

Anleggsinvesteringer 46 13 213 12 92 105 481

Netto kortsiktige operasjonelle eiendeler 

ekskl. skatt og utbytte -3 930 7 1 454 -19 -477 -362 -3 327

Netto langsiktige operasjonelle eiendeler 

ekskl. skatt og utbytte 1 207 1 096 1 185 891 392 -35 4 736

Netto operasjonelle eiendeler før skatt -2 723 1 103 2 639 872 -85 -397 1 409

Skatt 787

Netto operasjonelle eiendeler etter skatt 2 196

Investeringer i tilknyttede selskaper 113

Andre investeringer 22

Ansvarlig lån -3 167

Netto rentebærende poster 5 163

Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 4 327

Ordreinngang 19 060 9 875 15 445 10 453 5 811 -2 896 57 748

Ordrereserve 20 265 12 061 11 269 8 174 4 819 -3 247 53 341

Ansatte 4 039 4 705 3 586 4 965 2 079 1 029 20 403

Goodwill 1 099 1 469 722 875 264 152 4 581

Brutto operasjonelle eiendeler 

ekskl. skatt og utbytte 4 300 2 969 5 732 3 031 1 829 139 18 000

Brutto operasjonelle forpliktelser 

ekskl. skatt og utbytte -7 023 -1 866 -3 093 -2 159 -1 914 -536 -16 591
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Maintenance, Subsea

Proforma Field Modifications Products & Pulping

2004 - Aker Kværner virksomhets-segmenter Development and Operations Technologies Process & Power Øvrige Sum

Beløp i mill kroner (FD) (MMO) (SPT) (PRO) (P&P)

Driftsinntekter:

Anleggskontrakter 8 146 3 054 3 121 5 534 3 018 0 22 873

Tjenester 1 151 2 856 1 805 2 442 719 28 9 001

Produkter 0 0 2 372 0 1 077 0 3 449

Annet 75 6 31 115 1 2 230

Sum driftsinntekter fra eksterne kunder 9 372 5 916 7 329 8 091 4 815 30 35 553

Interne driftsinntekter 274 411 301 32 0 -1 018 0

Sum driftsinntekter 9 646 6 327 7 630 8 123 4 815 -988 35 553

EBITDA 409 229 490 110 264 -140 1 362

Avskrivninger -63 -7 -121 -24 -45 -59 -319

Driftsresultat 346 222 369 86 219 -199 1 043

Resultat fra tilknyttede foretak 22 -3 -19 0 0 -6 -6

Poster uten kontanteffekt i EBITDA 0 0 0 0 0 0 0

Anleggsinvesteringer 31 12 162 27 61 125 418

Netto kortsiktige operasjonelle eiendeler 

ekskl. skatt og utbytte -697 -86 653 -125 -623 -206 -1 084

Netto langsiktige operasjonelle eiendeler 

ekskl. skatt og utbytte 1 221 1 093 1 092 841 343 204 4 794

Netto operasjonelle eiendeler før skatt 524 1 007 1 745 716 -280 -2 3 710

Skatt 370

Netto operasjonelle eiendeler etter skatt 4 080

Investeringer i tilknyttede selskaper 74

Andre investeringer 21

Ansvarlig lån -3 826

Netto rentebærende poster 1 370

Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 1 719

Ordreinngang 13 955 7 859 8 332 8 465 4 198 -1 227 41 582

Ordrereserve 11 565 9 765 5 462 6 667 3 442 -981 35 920

Ansatte 4 566 4 867 3 411 4 896 2 005 922 20 667

Goodwill 1 098 1 477 716 826 251 139 4 507

Brutto operasjonelle eiendeler 

ekskl. skatt og utbytte 3 349 2 777 4 101 3 204 1 863 508 15 802

Brutto operasjonelle forpliktelser 

ekskl. skatt og utbytte -2 827 -1 769 -2 353 -2 484 -2 143 -516 -12 092
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NOTE 5: LØNNSKOSTNADER

Lønnskostnader består av følgende:

Regnskap Regnskap Proforma

2004 Beløp i mill kroner 2005 2004

8 861 Lønn 11 963 11 041 

1 370 Folketrygdavgift 1 658 1 692 

438 Pensjonskostnader 658 533 

407 Andre ytelser 511 645 

11 076 Sum 14 790 13 911 

35 816 Gjennomsnittlig antall ansatte 36 377 35 708 

NOTE 6: ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Andre driftskostnader består av følgende:

Regnskap Regnskap Proforma

2004 Beløp i mill kroner 2005 2004

103 Forskning og utvikling 197 178 

635 Leie- og leasingkostnader 611 607 

0   Tap ved verdifall på kundefordringer 3 3 

4 251 Andre driftskostnader 5 936 5 065 

4 989 Sum  6 747 5 853 

Det meste av forsknings- og utviklingskostnader i Aker er relatert til aktuelle prosjekter, og kostnadene er utgiftsført som

kontraktskostnader. I løpet av 2005 ble det kostnadsført 197 mill kroner (2004: 178 mill kroner) som forsknings- og utviklings-

kostnader fordi det ikke er mulig å identifisere og  kvantifisere fremtidige inntekter som har direkte sammenheng med disse

kostnadene.

Godtgjørelse til revisorer i Aker ASA konsernet er inkludert i Andre driftskostnader. Beløpene for 2005,

2004 (proforma) og 2004 regnskap er vist nedenfor.

Regnskap Ordinær Andre tjenester Regnskap Proforma

2004 Beløp i mill kroner revisjon fra revisor 2005 2004

5 Aker ASA 1 2 3 5

48 Datterselskaper 35 15 50 54

53 Sum 36 17 53 59

Andre tjenester fra revisor på 17 mill kroner består av 4 mill kroner i andre attestasjonstjenester

7 mill kroner kroner i skatterådgivning, 6 mill kroner i andre tjenester utenfor revisjon.
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NOTE 7: SPESIELLE DRIFTSPOSTER

Spesielle driftsposter inkluderer nedskrivning av goodwill, nedskrivning og reversering av nedskrivning på eiendom, anlegg

og utstyr, vesentlige tap ved salg av driftsmidler, restruktureringskostnader og andre vesentlige forhold som ikke antas å være

av tilbakevende natur.

De spesielle driftspostene fordeler seg som følger:

Regnskap Regnskap Proforma

2004 Beløp i mill kroner 2005 2004

Engangskostnader ifb med sammenslåing av 

-30 skipsbyggingsaktivetene i Aker Yards -   -30 

-91   Nedskrivning av immaterielle eiendeler (note 12) -70 -91 

840 Inntektsført badwill -   -  

-17   Nedskrivning av eiendom, anlegg og utstyr (note 11) -11 -17 

Reversering av nedskrivning på eiendom, anlegg og utstyr (note 11) 1 -  

-12 Andre salgsgevinster og tap 10 -12 

-10 Andre restruktureringskostnader -   -10 

680 Sum -70 -160 

2005

Ved gjennomføring av oppkjøpsanalysen ved etablering av Aker Yards konsernet, ble utsatt skattefordel knyttet til akkumulerte

fremførbare underskudd i Aker Ostsee på oppkjøpstidspunktet ikke regnskapsført fullt ut som følge av usikkerhet med hensyn

til fremtidig utnyttelse. I løpet av 2004 og 2005 har Aker Ostsee generert en betydelig kontraktsreserve, og har nå fulle ordre-

bøker ut 2007. På bakgrunn av den gode ordresistuasjonen i Aker Ostsee er fremtidig unyttelse av underskudd til fremføring i

større grad blitt sannsynliggjort. I fjerde kvartal i 2005 er det inntektsført en utsatt skattefordel relatert til tidligere akkumulerte

underskudd i Aker Ostsee med 68 mill kroner. I henhold til IFRS 3 (65) er bokført verdi av goodwill relatert til Aker Ostsee

redusert tilsvarende. Reduksjonen i goodwill er kostnadsført som nedskrivning av goodwill.

2004

Vesentlige poster vedrørende nedskrivning av immaterielle eiendeler er goodwill relatert til  Aker Material Handling  54 mill

kroner og 11 mill kroner i Aker Kværner (Subsea og Products & Technologies).

Nedskrivning av eiendom, anlegg og utstyr inkluderer blant annet nedskrivning av byggninger i Laubach i Tyskland på 15 mil-

lioner kroner.

I regnskap for 2004 er det resultatført badwill på 840 mill kroner, som oppstod i forbindelse med  med sammenslåingen av

skipsbygningsaktivitetene til Aker RGI og Aker Kværner.
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NOTE 8: FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Regnskap Regnskap Proforma

2004 Beløp i mill kroner 2005 2004

110 Renteinntekter 168 129 

8 Utbytteinntekter 6 8  

103 Andre finansinntekter 218 95 

221 Sum finansinntekter 392 232 

-756 Rentekostnader -567 -694 

-63 Ikke betalbar rentekostnad på ansvarlig lån -227 -84 

-18 Netto agiotap/gevinst 20 -27 

-   Valuta gevinst (+) / tap (-) ved sikringsinstrumenter 1) -396 -  

-220 Andre finanskostnader -84 -204 

-1 057 Sum finanskostnader -1 254 -1 009 

-836 Netto finansposter -862 -777 

1) Ettersom sikringsinstrumentene i Aker Kværner ikke kvalifiserer for sikringsbokføring etter IAS39, er verdiene resultatført i

perioden. Valutasikring er beskrevet i note 36.

NOTE 9: ANDRE INNTEKTER

Andre inntekter i 2005 består av gevinst ved salg av Aker Drilling med 641 mill kroner og Aker Hus med 400 mill kroner.

Aker Drilling

Den 3. oktober 2005 bestilte Aker Drilling, et heleid datterselskap av Aker Capital, to halvt nedsenkbare boreplattformer på

fast pris kontrakt. De to identiske plattformene skal designes og bygges av Aker Kværner.

Aker Drilling besluttet den 13. oktober å emittere 67,8 mill nye aksjer til kurs kr 36,85. Prisintervallet i emisjonen var på for-

hånd satt til kr 32,00 til 36,85 kr. Aker Drilling har etter emisjonen 93 mill aksjer. Implisitt markedsverdi er 3,4 mrd kroner.

Verdien av Aker Capital 25,3 mill aksjer utgjorde 926 mill kroner. I tillegg tegnet Aker Capital seg for 3,4 mill aksjer i emisjo-

nen, slik at total bokført verdi av Aker Capital 30,8% i Aker Drilling  utgjør ved utgangen av året 1 056 mill kroner.

Gevinsten på 926 mill kroner i Aker Capital er redusert med 285 mill kroner til 641 mill kroner i Aker konsernet. Reduksjonen

representerer 30,8% av den totale gevinst.

Aker Hus

Den 3. november 2005 inngikk Aker avtale om å selge alle aksjene i eindomselskapet som eier tomt og byggeprosjekt for kon-

sernets nye hovedkontor på Forenbu utenfor Oslo til Næringsbygg Holding 2 AS.

Eiendomstransaksjonen ga Aker en gevinst på 400 mill kroner.
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NOTE 10: SKATT

SKATTEKOSTNAD

Innregnet i resultatregnskapet:

Regnskap Regnskap Proforma

2004 Beløp i mill kroner 2005 2004

Kostnad ved periodeskatt:

-269 Årets betalbare skatt -599 -288 

29 Justeringer for tidligere år -31 33 

-240 Sum kostnad periodeskatt -630 -255 

Kostnader ved utsatt skatt:

89 Opprinnelse og reversering av midlertidige forskjeller -229 37 

227 Fordel av innregnet skattemessig underskudd til fremføring 838 231 

-479 Effekt av nye skatteregler i Norge 0   -479 

-163 Sum utsatt skattekostnad 609 -211 

-403 Sum skattekostnad i resultatregnskapet -21 -466 

Avstemming av effektiv skattesats

Regnskap Regnskap Proforma

2004 Beløp i mill kroner 2005 2004

951 Resultat før skatt 2 611 397 

-266 Nominell skattesats i Norge 28% -731 -111 

-479 Effekten av endrede skatteregler i Norge 0   -479 

-120 Forskjell skattesats Norge og utland -91 -136 

276 Skattefrie driftsinntekter 311 40 

227 Fordel av innregnet skattemessig underskudd til fremføring 838 231 

0 Skattevirkning av ikke godkjent skatteoppgjør i utlandet -312 0 

-41 Øvrige forskjeller -36 -11 

-403 Sum skattekostnad i resultatregnskapet -21 -466 

EIENDELER OG FORPLIKTELSER VED UTSATT SKATT

Ikke innregnede eiendeler ved utsatt skatt kan tilskrives følgende elementer:

Regnskap Regnskap

Beløp i mill kroner 2005 2004

Skattereduserende midlertidige forskjeller 13 1

Skattemessig underskudd 947 1 621

De skattereduserende midlertidige forskjellene har ingen utløpsdao i dagens skatteregime i Norge.

Eiendeler ved utsatt skatt er ikke innregnet da det ikke er sannsynlig at fremtidige skattemessige 

overskudd vil oppstå slik at konsernet får utnyttet skattefordelene.
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Brutto bevegelse på kontoene for utsatt skatt (eiendeler og forpliktelser) er som følger:

Regnskap Proforma

Beløp i mill kroner 2005 2004

Balanse pr 1. januar 1 173 1 493

Kursreguleringer 116 -87

Kjøp og salg av datterselskaper -262 -22

Utsatt skattekostnad 609 -211

Utsatt skatt innregnet direkte mot egenkapitalen -58 0

Balanse pr 31. desember 1 578 1 173

Eiendeler ved utsatt skatt 2 221 1 688 

Forpliktelser ved utsatt skatt (-) -643 -515 

Balanse pr 31. desember 1 578 1 173

Bevegelsen i eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt i året er som følger:

Eiendeler ved utsatt skatt:

Skattemessig Tap ved verdi- Fremførbart Øvrige Sum

Beløp i mill kroner mindreavskrivning fall (nedskr.) underskudd

Pr 1. januar  2004 15 0 1 337 279 1 631

Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt 0 0 -93 128 35

Innregnet direkte mot egenkapitalen 0 0 0 0 0

Kjøp og salg av datterselskaper 0 0 0 0 0

Kursreguleringer 0 0 22 0 22

Pr 31. desember 2004 15 0 1 266 407 1 688

Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt 36 0 383 0 419

Innregnet direkte mot egenkapitalen 0 0 1 0 1

Kjøp og salg av datterselskaper 5 0 52 3 60

Kursreguleringer 0 0 2 51 53

Pr 31. desember 2005  56 0 1 704 461 2 221

Forpliktelser ved utsatt skatt:

Skattemessig Prosjekter Gevinst ved Konvertibel Øvrige Sum

meravskrivning måling til obligasjon

Beløp i mill kroner virkelig verdi

Pr 1. januar  2004 -157 -231 0 -7 257 -138

Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt -76 -420 0 0 250 -246

Innregnet direkte mot egenkapitalen 0 0 0 0 0 0

Kjøp og salg av datterselskaper 3 0 0 0 -25 -22

Kursreguleringer -29 -14 0 0 -66 -109

Pr 31. desember 2004 -259 -665 0 -7 416 -515

Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt 74 -85 0 0 201 190

Innregnet direkte mot egenkapitalen 0 0 0 0 -58 -58

Kjøp og salg av datterselskaper -112 2 0 0 -213 -323

Kursreguleringer 24 33 0 0 6 63

Pr 31. desember 2005 -273 -715 0 -7 352 -643
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Utsatt skatt innregnet direkte mot egenkapitalen

Beløp i mill kroner 2005 2004

Vedrørende finansielle eiendeler tilgjengelig for salg -7 0  

Vedrørende finansielle instrumenter -51 0

Annet -   -  

Sum -58 0  

Forpliktelser ved periodeskatt

Forpliktelser ved periodeskatt 662 mill kroner ved utgangen av 2005 består blant annet av 312 mill kroner i avsetning etter et

bokettersyn i ett av Akers heleide datterselskaper i USA. Amerikanske skattemyndigheter underkjente transaksjoner i 2000

som ga selskapet skattemessige fradrag. Denne sak er imidlertid ikke endelig avklart.

NOTE 11: EIENDOM, ANLEGG OG UTSTYR

Bevegelsen i eiendom, anlegg og utstyr for 2005 fremgår av oversikten nedenfor:

Skip, fly Maskiner Bygninger Anlegg Øvrige

Beløp i mill kroner og lignende Transp.midler Boliger Tomter u/utf. anlegg Sum

Anskaffelseskost balanse pr 1. januar 2005 1 842 2 432 2 939 261 109 264 7 847

Overtakelse ved virksomhetssammenslutning 0 200 187 49 180 7 623

Andre anskaffelser 138 697 89 7 517 17 1 465

Overføring til investeringseiendom 0 0 0 0 0 0 0

Overføring til anleggsmidler holdt for salg 0 0 0 0 0 0 0

Avhending -638 -474 -13 -10 0 0 -1 135

Effekt av valutakursendringer 368 81 60 0 -7 -7 495

Anskaffelseskost balanse pr 31. desember 2005 1 710 2 936 3 262 307 799 281 9 295

Akkumulerte avskrivninger og 

tap ved verdifall pr 1. januar 2005 -499 -737 -908 0 -32 -56 -2 232

Årets avskrivninger -123 -505 -176 0 -3 -14 -821

Tap ved verdifall (nedskrivninger) -1 -10 0 0 0 0 -11

Reversering av tap ved verdifall -2 2 1 0 0 0 1

Overføring til investeringseiendom 0 0 0 0 0 0 0

Overføring til anleggsmidler holdt for salg 0 0 0 0 0 0 0

Avhending 138 345 -56 0 0 0 427

Effekt av valutakursendringer -53 -57 -25 0 0 -1 -136

Akkumulerte avskrivninger og 

tap ved verdifall pr 31. desember 2005 -540 -962 -1 164 0 -35 -71 -2 772

Balanseført verdi pr 31. desember 2005 1) 1 170 1 974 2 098 307 764 210 6 523

1) Balanseført verdi leieavtaler utgjør: 0 71 2 0 0 0 73
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Bevegelsen i eiendom, anlegg og utstyr for 2004 fremgår av oversikten nedenfor:

Skip, fly Maskiner Bygninger Anlegg Øvrige

Beløp i mill kroner og lignende Transp.midler Boliger Tomter u/utf. anlegg Sum

Anskaffelseskost balanse pr 1. januar 2004 1 584 1 897 1 354 151 186 197 5 369

Overtakelse ved virksomhetssammenslutning 360 115 44 0 1 0 520

Andre anskaffelser 127 480 245 2 -82 0 772

Tilgang ved etablering av Aker ASA konsern 0 531 1 468 143 0 79 2 221

Overføring til anleggsmidler holdt for salg 0 0 0 0 0 0 0

Avhending -85 -463 -110 -31 -1 -13 -703

Effekt av valutakursendringer -144 -128 -62 -4 5 1 -332

Anskaffelseskost balanse pr 31. desember 2004 1 842 2 432 2 939 261 109 264 7 847

Akkumulerte avskrivninger og 

tap ved verdifall pr 1. januar 2004 -491 -517 -756 0 -21 -53 -1 838

Årets avskrivninger -109 -464 -199 0 -2 -12 -786

Tap ved verdifall (nedskrivninger) 0 -2 -15 0 0 0 -17

Reversering av tap ved verdifall 0 0 0 0 0 0 0

Overføring til investeringseiendom 0 0 0 0 0 0 0

Overføring til anleggsmidler holdt for salg 0 0 0 0 0 0 0

Avhending 52 152 26 0 -1 12 241

Effekt av valutakursendringer 49 94 36 0 -8 -3 168

Akkumulerte avskrivninger og 

tap ved verdifall pr 31. desember 2004 -499 -737 -908 0 -32 -56 -2 232

Balanseført verdi pr 31. desember 2004 1) 1 343 1 695 2 031 261 77 208 5 615

1) Balanseført verdi leieavtaler utgjør: 0 94 7 0 0 0 101

Økonomisk levetid 2-30 år 3-20 år 10-50 år 

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 

NOTE 12: IMMATERIELLE EIENDELER

Bevegelsen i immaterielle eiendeler for 2005 fremgår av oversikten nedenfor:

Beløp i mill kroner Goodwill Øvrige Sum

Anskaffelseskost balanse pr 1. januar 2005 8 098 490 8 588 

Overtakelse ved virksomhetssammenslutning 22 1 014 1 036 

Andre anskaffelser 101 43 144 

Avhending -5 -   -5 

Effekt av valutakursendringer 46 10 56 

Anskaffelseskost balanse pr 31. desember 2005 8 262 1 557 9 819 

Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall pr 1. januar 2005 -787 -133 -920 

Årets amortiseringer -   -27 -27 

Tap ved verdifall (nedskrivninger) -68 -2 -70 

Reversering av tap ved verdifall -   1 1 

Avhending -   -   -   

Effekt av valutakursendringer -6 1 -5 

Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall pr 31. desember 2005 -861 -160 -1 021 

Balanseført verdi pr 31. desember 2005 7 401 1 397 8 798
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Balanseført verdi av øvrige immaterielle eiendeler på 1 397 mill kroner ved utgangen av 2005 består av blant annet fiskekon-

sesjoner i Aker Seafoods med 516 mill kroner og fremtidig inntjening på Produkt tank kontrakter i Aker American Shipping

med 681 mill kroner.

Konsesjoner avskrives ikke, mens produkt tanker kontrakter avskrives over 25 år fra og med desember 2006.

Fiskekonsesjoner

Aker Seafoods konsernet eier ved utgangen av 2005  27,7 torskekonsesjoner , 6 rekekonsesjoner og 2 vassildkonsesjoner. En

torskekonsesjon tilsvarte i 2005 en rett til å fiske 716  tonn med torsk, 287  tonn med hyse og 652 tonn med sei nord for 62.

breddegrad. Rekekonsesjonene og vassildkonsesjonene er ikke begrenset av kvantum.

Det er knyttet leveringsforpliktelser til de regionene konsesjonene er hjemmehørende, dvs Finnmark og Nordland. De eksiste-

rende leveringsforpliktelsene er hensyntatt i verdivurderingen av konsesjonene.

Våren 2005 besluttet Fiskeridepartementet å innføre en strukturkvoteordning for havfiskeflåten. Dette var det også tidligere

anledning til gjennom enhetskvoteordningen, men en fikk da en tidbegrenset levetid (18 år) på den kvoten som ble struktu-

rert. I henhold til den nye strukturkvoteordningen ble det gitt anledning til å slå sammen kvoter ved å samle flere kvoter på ett

fartøy uten at kvoten ble tidsbegrenset. På grunn av at dagens fiskekvoter er langt lavere enn fangstkapasiteten til en

moderne tråler, oppnås det derved en betydelig effektivitetøkning ved å samle flere kvoter på ett fartøy. Dette har også med-

ført at etterspørselen etter torskekonsesjoner har øket fra rederi som har ledig fangstkapasitet. Prisene på torsk, sei og hyse

har øket de siste to årene og dette vil også medføre en økende inntjening pr. konsesjon. For reker har situasjonen vært anner-

ledes med lave priser de siste to årene. Aker Seafoods konsernet har også i begrenset grad fisket reker i 2005 på grunn av at

de har hatt annen og mer lønnsom anvendelse av fartøyene.

I forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet for 2005 ble det foretatt en ekstern verdivurdering av konsesjonene. Torske-

konsejonene ble da verdsatt  i intervallet mellom NOK  39 - 43 millione pr. konsesjon, rekekonsesjonene i intervallet  mellom

NOK 3 - 5 millioner pr. konsesjon og vassildkonsesjonene til NOK 4 mill. pr. konsesjon. Verdivurderingen er basert på omset-

ningsverdi for denne type konsesjoner.

Produkt tank kontrakter

I forbindelse med Akers kjøp av Aker American Shipping (se note 2) ble merverdien allokert til produkt tank kontraktene.

Aker American Shipping har en avtale om bygging og bareboat hyre på 10 skip med opsjon for ytterligere  produkt tankere

som skal leies ut til et datterselskap av Overseas Shipholding Group. Første skip skal leveres i slutten av 2006 og den 10. i

løpet av 2010.

Aker Yards

Ved gjennomføring av oppkjøpsanalysen ved etablering av Aker Yards konsernet, ble utsatt skattefordel knyttet til akkumulerte

fremførbare underskudd i Aker Ostsee på oppkjøpstidspunktet ikke regnskapsført fullt ut som følge av usikkerhet med hensyn

til fremtidig utnyttelse. I løpet av 2004 og 2005 har Aker Ostsee generert en betydelig kontraktsreserve, og har nå fulle ordre-

bøker ut 2007. På bakgrunn av den gode ordresistuasjonen i Aker Ostsee er fremtidig unyttelse av underskudd til fremføring i

større grad blitt sannsynliggjort. I fjerde kvartal i 2005 er det inntektsført en utsatt skattefordel  relatert til tidligere akkumulerte

underskudd i Aker Ostsee med 68 mill kroner. I henhold til IFRS 3 (65) er bokført verdi av goodwill relatert til Aker Ostsee

redusert tilsvarende. Reduksjonen i goodwill er kostnadsført som nedskrivning av goodwill.
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Bevegelsen i immaterielle eiendeler for 2004 fremgår av oversikten nedenfor:

Beløp i mill kroner Goodwill Øvrige Sum

Anskaffelseskost balanse pr 1. januar 2004 7 550 213 7 763

Overtakelse ved virksomhetssammenslutning 59 0 59

Andre anskaffelser 658 304 962

Avhending -144 -25 -169

Effekt av valutakursendringer -25 -2 -27

Anskaffelseskost balanse pr 31. desember 2004 8 098 490 8 588

Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall pr 1. januar 2004 -728 -130 -858

Årets amortiseringer -0 -29 -29

Tap ved verdifall (nedskrivninger) -89 -2 -91

Reversering av tap ved verdifall 0 0 0

Avhending 52 26 78

Effekt av valutakursendringer -22 2 -20

Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall pr 31. desember 2004 -787 -133 -920

Balanseført verdi pr 31. desember 2004 7 311 357 7 668

Forskning og utvikling i Aker er hovedsakelig relatert til pågående prosjekter, og blir kostnadsført løpende. Se note 6.

Amortiseringer og tap ved verdifall er innregnet under følgende poster i resultatregnskapet:

Regnskap Proforma

Beløp i mill kroner 2005 2004

Avskrivninger og amortiseringer -27 -29

Spesielle driftsposter -70 -91

Sum -97 -120 

Fordeling av Goodwill

Beløp i miilioner kroner 2005 2004

Aker Kværner:

Field Development (FD) 1 539 1 538

Maintenance, Modifications and Operations (MMO) 1 664 1 673

Subsea, Products & Technologies (SPT) 869 864

Process (PRO) 1 095 1 046

Pulping & Power (P&P) 949 935

Øvrig virksomhet i Aker Kværner 374 360

Aker Yards 496 543

Diverse 415 352

Sum 7 401 7 311

Goodwill relatert til Aker Kværner stammer fra flere historiske transaksjoner, hovedsaklig fra oppkjøpene av Trafalgar House i

1996 og Aker Maritime i 2002, og etableringen av Aker i 2004, men også fra flere andre oppkjøp. Senere har konsernet blitt

reorganisert flere ganger, inkludert fusjoner og fisjoner av individuelle selskaper, noe som har resultert i at det ikke lenger er

mulig å identifisere individuelle enheter fra før oppkjøpene for å allokere goodwill fra enkelt oppkjøp til enkelt selskap. Som

følge av dette har vi identifisert virksomhetsområdene som det laveste identifiserbare kontantgenerende enhetene for dette

formål.
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I Aker Yards er goodwill knyttet til verftene Aker Finnyards med 155 mill kroner, Aker Ostsee med 110 mill kroner, Aker Bratt-

vaag med 111 mill kroner og Aker Brevik med 120 mill kroner.

Verdien av de ulike kontantgenererende enhetene er vurdert pr 31.12.2005 og det er ikke funnet grunnlag for nedskrivning av

goodwill i noen av enhetene.

Diverse goodwill kan i hovedsak henføres til Aker Seafoods med 160 mill kroner og selskaper innen Aker Material Handling.

Fastsettelse av gjennvinnbart beløp:

Gjennvinnbart beløp er funnet ved å beregne bruksverdi. Beregningene er basert på kontantstrøm ut fra budsjetter for 2006-

2008. Kontanstrøm for de neste 7 årene er utarbeidet ved å bruke tre prosents vekst per år. Antall år og vekst kan sees i

sammenheng med vår virksomhet som kan ansees som langsiktig. Nåverdi blir beregnet ved å neddiskontere kontantstrøm-

men med en neddiskonteringsfaktor på 9 % til 10 % før skatt avhengig av risiko.

For alle virksomheter er konklusjonen den samme; nåverdiene er betydelig større enn de bokførte verdiene og analysen indi-

kerer at nedskrivning ikke er nødvendig. Siden de kalkulerte verdiene er signifikant høyere enn de bokførte verdiene, har vi

ikke funnet det nødvendig å gjøre sensitivitetsanalyser med endringer i antagelser som diskonteringsrente eller årlig vekst. En

betydelig endring ville ikke ha endret konklusjonen.

NOTE 13: AKSJER OG ANDELER I TILKNYTTEDE SELSKAPER

Beløp i mill kroner 2005 2004

Pr 1. januar 631 718

Anskaffelser/Avhendelser 585 -7

Andel resultat fra tilknyttede selskaper 28 -80

Effekt av valutakursendringer 4 -2

Øvrige endringer i egenkapitalen -57 2

Pr 31. desember 1 191 631

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper fordeles som følger:

Øvrige

2005 Balanseført verdi Anskaffelser Andel Effekt av valuta- endringer i Balanseført verdi

Beløp i mill kroner pr 1. januar og avhendelser resultat kursendringer egenkapitalen pr 31. desember

Kværner Powergas India 56 -25 18 4 53

Kværner ASA 417 -395 -22 0

Bjørge ASA 203 2 205

Aker Drilling ASA 771 -1 770

Norsea AS 94 33 -67 60

Supply Invest KS 37 37

Siva Verdal Eiendom 13 13

RR Offshore Oy 0 32 32

Øvrige selskaper 14 -1 -2 4 6 21

Sum 631 585 28 4 -57 1 191

Øvrige endringer i egenkapitalen på 67 mill kroner i Norsea AS består av 67 mill kroner i mottatt utbytte i 2005.
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Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper pr 31. desember 2005 inkluderer merverdi allokert til andre immaterielle eiendeler på

126 mill kroner.

Øvrige

2004 Balanseført verdi Anskaffelser Andel Effekt av valuta- endringer i Balanseført verdi

Beløp i mill kroner pr 1. januar og avhendelser resultat kursendringer egenkapitalen pr 31. desember

Kværner Powergas India 44 -10 22 0 56

Kværner ASA 516 -99 0 417

NorSea AS 60 34 94

Supply Invest KS 37 0 37

P/f Næraberg -16 -10 26 0

Siva Verdal Eiendom 13 13

Øvrige selskaper 64 3 -27 -2 -24 14

Sum 718 -7 -80 -2 2 631

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper pr 31. desember 2004 inkluderer goodwill på 0 mill kroner.

Sammendrag av finansiell informasjon for tilknyttede selskaper og oversikt over konsernet eierandel i vesentlige tilknyttede 

selskaper er som følger:

Med unntak av Bjørge ASA og Aker Drilling ASA er ikke selskapene børsnotert.

Nendenfor vises børskurs og børsverdi for Akers eierandel i Bjørge ASA og Aker Drilling ASA

Antall aksjer Børskurs Balanseført verdi Børsverdi

Beløp i mill kroner i mill 15.02.06 pr 31.12.2005 15.02.06

Bjørge ASA 17,5 14,00 205 245 

Aker Drilling ASA 28,6 37,90 770 1 085 

2005

Beløp i mill kroner Land Eiendeler Forpliktelser Driftsinntekter Årets resultat Eierandel %

Kværner Powergas India India 196 86 170 -16 49,0

Aker Drilling ASA Norge 4 123 777 0 -3 30,8

Bjørge ASA Norge 557 371 891 31 39,9

NorSea AS Norge 1 480 1 293 1 092 110 33,5 

Supply Invest KS Norge 167 9 69 -1 22,7 

P/f Næraberg Færøyene 601 656 115 15 33,3 

RR Offshore Oy Finland 111 82 284 4 26,0

Siva Verdal Eiendom Norge 40 8 7 3 46,0

2004

Beløp i mill kroner Land Eiendeler Forpliktelser Driftsinntekter Årets resultat Eierandel %

Kværner Powergas India India 175 58 153 31 49,0 

Kværner ASA Norge 9 197 3 986 20 197 -393 21,7 

NorSea AS Norge 823 671 125 132 33,5 

Supply Invest KS Norge 468 309 69 -2 22,7 

P/f Næraberg Færøyene 254 295 57 -1 33,3 

Siva Verdal Eiendom Norge 37 8 6 0 46,0 
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NOTE 14 INVESTERINGER I FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET

Konsernet har andeler i felleskontrollerte virksomheter, som hovedsaklig driver med anleggskontrakter. Konsernregnskapet

inkluderer konsernets andel av eiendeler og forpliktelser, driftsinntekter og kostnader i de felleskontrollerte virksomhetene: De

vesentligste virksomhetene er 50% andel i Aker Reinertssen AS og Aker Kvaerner & Soapro Engenharie Ltda.

Beløp i mill kroner 2005

Omløpsmidler 44

Kortsiktig forpliktelser -44

Netto eiendeler / (forpliktelser) 0

Driftsinntekter 12

Kostnader 0

Sum 12

I tillegg har konsernet en rekke felleskontrollerte driftsavtaler.

NOTE 15: ANDRE AKSJEINVESTERINGER

Andre aksjeinvesteringer består av følgende:

Beløp i mill kroner 2005 2004

Odim ASA 43 -  

Northzone III AS 44 -  

AAM Absolute fund 45 -  

Island Offshore K/S 14 -  

Olympic Nor K/S 12 -  

Aksjer og andeler i andre selskaper 77 81 

Sum 235 81 

Andre aksjer er klassifisert som aksjer holdt for salg og vurdert til virkelig verdi.

NOTE 16: FINANSIELLE RENTEBÆRENDE ANLEGGSMIDLER

Finansielle rentebærende anleggsmidler består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2005 2004

Bundne midler 124 15 

Lån til ansatte 1) 17 20 

Andre rentebærende langsiktige fordringer 879 739 

Sum 1 020 774 

Se note 36 for oversikt over løpetid for finansielle rentebærende anleggsmidler.

1)  Gjennomsnittlig rentesats for lån til ansatte er 3,55 prosent i 2005 og 3,50 prosent i 2004.
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NOTE 17: ANDRE ANLEGGSMIDLER

Andre anleggsmidler består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2005 2004

Fordringer på Sea Launch 1) 198 -  

Andre rentefrie langsiktige fordringer 116 63 

Sum 314 63 

1) Fordringene er regnskapsført til amortisert kost.

Aker har også stilt garantier for USD 149,8 mill for lån som Sea Launch

har fra eksterne långivere og forskuddsbetalinger fra kunder på inngåtte kontrakter.

NOTE 18: VARELAGER

Varelager består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2005 2004

Råvarer 862 724 

Varer under tilvirkning 945 275 

Ferdigvarer 449 238 

Sum 2 256 1 237 

Tap ved verdifall (nedskrivning) av varelager innregnet som kostnad i perioden 12 

Reversering av tap ved verdifall (nedskrivning) som er innregnet som reduksjon av kostnad i perioden 8 

Av det totale varelager i Aker ASA konsernet pr 31. desember 2005 er 1 080 mill kroner bokført til virkelig verdi fratrukket

salgsutgifter.

NOTE 19: KONSTRUKSJONSKONTRAKTER

Virksomheten i Aker Yards, Aker Kværner, Aker American Shipping og andre områder består i stor grad av leveranser etter

bestilling fra kunde. Ordrereserven representerer en forpliktelse til leveranser som ennå ikke er produsert og samtidig

kontraktsfestede rettigheter for Aker til gjennomføre fremtidige leveranser. Dersom forventede samlede kostnader overstiger

forventede inntekter blir samlet forventet tap på kontrakten kostnadsført.

Virksomheten til Aker Material Handling består også i en viss grad av leveranser etter bestilling fra kunde, men kontraktene er

typisk av en kortere varighet enn virksomheten til de øvrige områder som har konstruksjonskontrakter i Aker.

Sammendrag av finansiell informasjon for prosjekter vises nedenfor.

Ikke reviderte tall Ordrereserve Ordreinntak Ordrereserve Ordreinntak

Beløp i mill kroner Pr 31. Des. 2005 2005 Pr 31. Des. 2004 2004

Aker Kværner 53 341 57 748 35 920 41 582 

Aker Yards 38 897 32 084 23 366 17 283 

Aker American Shipping 5 830 -   -   -  

Aker Material Handling 303 1 391 265 1 297 

Sum 98 371 91 223 59 551 60 162 
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Kontrakter i Aker Kværner

Beløp i mill kroner 2005 2004

Verdi av alle kontrakter Aker Kværner er engasjert i 95 657 74 708 

Verdi av utført arbeid:

Akkumulert kontraktskostnad 38 513 35 162 

Akkumulert brutto kontraktsmargin 3 803 3 626 

Verdi av utført arbeid 42 316 38 788 

Ordrereserve 53 341 35 920 

Verdi av utført arbeid 42 316 38 788 

Mottatt betaling 33 945 31 604 

Fordringer relatert til varer i arbeid 8 371 7 184 

Fordringer hvor betaling er tilbakeholdt av kunden pga ikke oppfylte kontraktsforpliktelser 22 9 

Driftsinntekter fra anleggskontrakter og tjenester 37 356 31 874 1) 

1) Proforma

Ordreinngang (Urevidert)

Beløp i mill kroner 2005 2004

Field Development (FD) 19 060 13 955

Maintenance, Modifications and Operations (MMO) 9 875 7 859

Subsea, Products & Technologies (SPT) 15 445 8 332

Process (PRO) 10 453 8 465

Pulping & Power (P&P) 5 811 4 198

Øvrige -2 896 -1 227

Sum 57 748 41 582

Ordrereserve (Urevidert)

Beløp i mill kroner 2005 2004

Field Development (FD) 20 265 11 565

Maintenance, Modifications and Operations (MMO) 12 061 9 765

Subsea, Products & Technologies (SPT) 11 269 5 462

Process (PRO) 8 174 6 667

Pulping & Power (P&P) 4 819 3 442

Øvrige -3 247 - 981

Sum 53 341 35 920

Ordrereserve

Som følge av ordinær forretningsdrift inngår konsernet leveringsforpliktelser før produksjonen starter. Av ordrereserven pr

31.12.2005 vedrører 606 millioner kroner større kontrakter hvor det ikke forventes fortjeneste, mens forventede tap på slike

kontrakter har blitt belastet resultatregnskapet i 2005 basert på beste estimat på det tidspunktet tapet ble kjent.
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Største prosjekter i arbeid (Urevidert)

Prosjekt Kunde Estimert levering

Olje & Gass

H6e Drilling rigs Aker Drilling 2008

Ormen Lange MIC Norsk Hydro 2007

Kashagan EPF Agip 2007

Frigg Decommissioning Total E&P Norge 2008

Adriatic LNG Project Terminale GNL Adriatico s.r.l 2008

Snøhvit Statoil ASA 2007

Statfjord Late Life Statoil ASA 2009

Tampen M&M Statoil ASA 2007

Dalia  EPC Total E&P Angola 2007

Sempra Sempra Energy 2008

E&C 

Yanbu SABIC 2008

Hualian Sunshine PTA Phase II Zhejiang Hualian Sunshine 2006

Suzano Mucuri Boiler Suzano Bahia Sul Papel e Cellulose SA 2007

Hitachi Hitachi Americal Limited 2007

Kontrakter i Aker Yards

Ikke reviderte tall Ordrereserve Ordreinntak Ordrereserve Ordreinntak

Beløp i mill kroner Pr 31. Des. 2005 2005 Pr 31. Des. 2004 2004

Cruiseskip og ferger 17 559 13 279 10 229 6 689 

Handelsfartøy 12 583 9 891 7 449 3 596 

Offshore- og andre spesialfartøy 8 595 8 587 5 441 6 520 

Andre 160 327 247 479 

Sum 38 897 32 084 23 366 17 284 

Resultat fra konstruksjonskontrakter i 2005 og 2004 er som følger:

Beløp i mill kroner 2005 Proforma 2004

Inntekter fra konstruksjonskontrakter 15 672 11 041 

Kostnader ved konstruksjonskontrakter -14 797 -10 267 

Forventede tap på kontrakter innregnet -66 -90 

Resultat i perioden 809 684 
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Resultat og andre nøkkeltall ved konstruksjonskontrakter spesifisert per område:

2005

Offshore-

Cruiseskip Handels- og andre

Beløp i mill kroner og ferger fartøy spesialfartøy Andre Sum

Inntekter fra konstruksjonskontrakter 5 687 4 401 5 542 42 15 672 

Kostnader ved konstruksjonskontrakter -5 278 -4 326 -5 153 -40 -14 797 

Forventede tap på kontrakter innregnet -22 -   -44 -   -66 

Resultat i perioden 387 75 345 2 809 

Andre nøkkeltall ved konstruksjonskontrakter under utførelse per 31.12:

Kostnader ved konstruksjonskontrakter til nå 

(hele kontraktens levetid) 6 152 2 397 3 414 53 12 016 

Kostnader ved konstruksjonskontrakter til nå og 

brutto margin (hele kontraktens levetid) 6 556 2 334 3 566 54 12 510 

Mottatt forskudd 2 650 2 414 2 514 11 7 589 

Brutto beløp til gode fra kunder for arbeid på konstruksjonskontrakter 4 659 1 442 1 402 45 7 548 

Brutto beløp skyldig til kunder for arbeid på konstruksjonskontrakter 753 1 523 350 1 2 627 

Avsetning for forventede tap på konstruksjonskontrakter -22 -   -44 -   -66 

Kontrakter i Aker American Shipping

Resultat fra konstruksjonskontrakter i 2005 er som følger:

Beløp i mill kroner 2005

Inntekter fra konstruksjonskontrakter 345

Kostnader ved konstruksjonskontrakter -302

Forventede tap på kontrakter innregnet -

Resultat i perioden 43

Resultat og andre nøkkeltall ved konstruksjonskontrakter spesifisert per område:

2005

Container- Produkttank-

Beløp i mill kroner fartøy skip Øvrige Sum

Inntekter fra konstruksjonskontrakter 345   -   -   345   

Kostnader ved konstruksjonskontrakter -302   -   -   -302   

Forventede tap på kontrakter innregnet -   -   -   -   

Resultat i perioden 43   -   -   43   
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NOTE 20: KUNDEFORDRINGER OG ØVRIGE RENTEFRIE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Kundefordringer og øvrige rentefrie kortsiktige fordringer består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2005 2004

Kundefordringer 6 012 5 078 

Øvrige rentefrie kortsiktige fordringer 4 290 3 093 

Sum 10 302 8 171 

I 2005 har konsernet innregnet et tap ved verdifall på kundefordringer på 3 mill kroner (2004: 2 mill kroner).

Tapet er inkludert i andre driftskostnader i resultatregnskapet.

Øvrige kortsiktige fordringer består hovedsak av forskudd til leverandører samt tilbakeholdte betalinger fra

fra kunder der betaling vil finne sted etter utløp av garantiperioden

NOTE 21: RENTEBÆRENDE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Rentebærende kortsiktige fordringer består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2005 2004

Rentebærende kortsiktige fordringer medrentereguleringer over ett år -   -  

Andre rentebærende kortsiktige fordringer 832 153 

Sum 832 153 

Andre rentebærende kortsiktige fordinger er vurdert til virkelig verdi. Endring i virkelig verdi er ført over resultatet.

Andre rentebærende kortsiktige fordringer består hovedsakelig av obligasjoner med 388 mill kroner og andre fordringer med

444 mill kroner. Rentesatser på obligasjoner er 3,06%, mens hovedtyngden av andre fordringer har 1,8%.

NOTE 22: KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER

Kontanter og kontantekvivalenter består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2005 2004

Kontanter og bankinnskudd 12 328 8 086 

Kortsiktige investeringer med forfall under 3 måneder 51 -  

Kontanter og kontantekvivalenter 12 379 8 086 

Kortsiktige investeringer består av plasseringer med  løpetid på mellom en dag og tre måneder avhengig av behovet for 

kontanter i konsernet, rentesatsen på de korte plasseringene varierer med den aktuelle løpetiden på plasseringen.

Kontanter og kontantekvivalenter er fordelt mellom datterselskaper som følger:

Beløp i mill kroner 2005 2004

Aker Kværner 6 746 3 703 

Aker Yards 3 914 3 765 

Aker American Shipping 173 -  

Aker Seafoods 226 105 

Aker Material Handling 74 86 

Øvrige selskaper 144 83 

Aker ASA og holdingselskaper 1 102 344 

Sum 12 379 8 086 

Det er restriksjoner på overføring av kontanter mellom Aker ASA og Holdingselskaper og de børsnoterte datterselskapene

Aker Kværner, Aker Yards, Aker American Shipping og Aker Seafoods.

Herav bundne midler på hhv  NOK 506 i Aker Kværner, NOK 785 mill i Aker Yards og 35 mill i  Aker ASA og holdingselskaper.

Bundne midlene er i hovedsak relatert til prosjekter og midler i felleskontrollerte virksomheter.
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NOTE 23: RESULTAT PER AKSJE OG UTBYTTE PER AKSJE

RESULTAT PER AKSJE

Basisresultat per aksje per 31. desember 2005 er basert på resultatet som henføres til ordinære aksjer på 1 614 mill kroner

(2004: - 304 mill kroner), og vektet gjennomsnittlig antall av utestående ordinære aksjer gjennom 2005 på 76,6 mill 

(2004: 77 mill) beregnet som følger:

Regnskap Regnskap Proforma

2004 Beløp i mill kroner 2005 2004

380 Årets resultat 1 614 -304

380 Resultat henførbart til ordinære aksjer 1 614 -304

86 532 067 Utstedte ordinære aksjer per 1. januar 2005/30.04.2004 A 86 532 067 86 532 067 

-9 560 192 Effekt av egne aksjer B -9 560 192 -9 560 192 

Effekt av fusjon mellom Aker og Kværner den 30.11.2005: -4 604 501 

76 971 875 Sum 72 367 374 76 971 875 

Fordeles:

Utstedte ordinære aksjer per 31. desember 2005 114 775 441 

Effekt av egne aksjer B-aksjer -42 400 713 

Effekt av egne aksjer A-aksjer -7 354 

-   Sum 72 367 374 -  

76 971 875 Veid gjennomsnittlig antall ordinære aksjer per 31. desember 76 588 167 76 971 875 

For sammenligningsformål var resultat pr aksje i proforma perioden 2004 beregnet ved å benytte veid gjennomsnitt aksjer

under perioden april til desember 2004.

UTVANNET RESULTAT PER AKSJE 

Det var ingen potensielle instrumenter med utvanningseffekt utestående pr 31. desember 2004 og 31. desember 2005.

UTBYTTE PER AKSJE

Utbytte utbetalt i 2005 og 2004 var henholdsvis 1 013 mill kroner (14 kroner per aksje) og 0 mill kroner (0 kroner per aksje).

På general forsamlingen den 30 mars 2006 vil det bli foreslått et utbytte på  6,50 kroner per aksje.
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NOTE 24: INNSKUTT EGENKAPITAL

Aksjekapitalen i Aker ASA pr 31.12.2005 består av følgende aksjegrupper:

Antall Samlet pålydende  pr 31.12 (mill kr)

egne Utestående Pålydende Utstedte Utestående

Utstedte aksjer aksjer aksjer (kr) aksjer aksjer

A-aksjer 72 374 728 7 354 72 367 374 28 2 026 2 026 

B-aksjer 42 400 713 -   42 400 713 28 1 187 1 187 

Sum aksjekapital 114 775 441 7 354 114 768 087 3 214 3 214 

Overkursfond 2 071 

Annen innskutt egenkapital 3 236 

Sum innskutt egenkapital 8 521 

A-aksjene er utbytteberettiget. Hver aksje har lik stemmeandel.

Aker ASA er ikke stemmeberettiget for sine A-aksjer.

B-aksjene er eid 100% av Aker Maritime Finance AS. B-aksjene er utbytteberettiget, men ikke stemmeberettiget.

Oversikt over de 20 største aksjonærene pr 03.02.06 (A-aksjer) er vist i morselskapets note 8.:

Egne aksjer utgjør anskaffelseskost for selskapets aksjer som er eiet av konsernet.

Utbytte

Følgende utbytte ble foreslått utdelt av styret etter balansedagen. Det er ikke avsatt for foreslått utbytte, og det har ingen

skattemessige konsekvenser.

Beløp i mill kroner 2005

Foreslått utbytte 6,50 kroner pr aksje 746

6,50 kroner pr B-aksje forventet utbetalt til datterselskapet Aker Maritime Finance 276 

Forventet utbetalt i 2006 fra konsernet   470 
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NOTE 25: KONSERNSELSKAPER

De største datterselskapene som inngår i konsolideringen av Aker konsernet fremgår av følgende tabell.

Selskaper eiet direkte av Aker ASA er fremhevet.

Konsernets Konsernets Forretningskontor

eierandel i % stemmeandel i % Sted Land

Aker Kværner ASA 50,01 50,01 Lysaker Norge

Aker Kværner Business Partner Ltd 50,01 50,01 London UK

Aker Kværner E&C Group AS 50,01 50,01 Bærum Norge

Aker Kvaerner O&G Group AS 50,01 50,01 Bærum Norge

Aker Kvaerner Shared Services AS 50,01 50,01 Bærum Norge

Aker Yards ASA 55,59 55,59 Oslo Norge

Aker Langsten AS 55,59 55,59 Tomrefjord Norge

Aker Brattvaag AS 55,59 55,59 Brattvåg Norge

Aker MTW GmbH 55,59 55,59 Wismar Tyskland

Aker Warnow 55,59 55,59 Rostock Tyskland

Aker Finnyards Oy 55,59 55,59 Rauma Finland

Aker Brevik AS 55,59 55,59 Brevik Norge

Aker Aukra AS 55,59 55,59 Aukra Norge

Norway Seafoods Holding AS 100,00 100,00 Oslo Norge

Aker Seafoods Holding AS 100,00 100,00 Oslo Norge

Aker Seafoods ASA 66,67 66,67 Oslo Norge

Aker Seafoods Finmark AS 66,67 66,67 Hammerfest Norge

Aker Seafoods Melbu AS 66,67 66,67 Melbu Norge

Aker Seafoods JM Johansen AS 66,67 66,67 Stamsund Norge

Aker Westfish AS 66,67 66,67 Oslo Norge

Thorfisk AS 66,67 66,67 Grenå Danmark

Norway Seafoods UK Ltd 66,67 66,67 Grimsby England

Atlas Stord AS 100,00 100,00 Bergen Norge

Aker American Shipping Holding AS 100,00 100,00 Oslo Norge

Aker American Shipping ASA 53,20 53,20 Oslo Norge

Aker Philadelphia Shipyard Inc 53,20 53,20 Philadelphia USA

Aker American Shipping Inc 53,20 53,20 Philadelphia USA

Aker American Shipping Corp 53,20 53,20 Philadelphia USA

Recondo AS 100,00 100,00 Oslo Norge

Aker Material Handling  Ltd 100,00 100,00 Oslo Norge

Aker Material Handling AS 100,00 100,00 Oslo Norge

RGI (Europe) BV 100,00 100,00 Rotterdam Nederland

RGI Aps 100,00 100,00 København Denmark

RGI Inc. 100,00 100,00 Seattle USA

RGI Holdings, Inc 100,00 100,00 Seattle USA

Legend Properties, Inc 100,00 100,00 Vero Beach USA

Molde Fotball AS 99,97 99,97 Molde Norge

Aker konsernet inneholder flere datterselskaper hvor Aker ASA og Holding selskaper eier mindre enn 100%.

Vesentlige selskaper med minoritetsaksjonærer pr 31.12.2005 er Aker Kværner med 49,9%,

Aker Yards med 44,4%, Aker Seafoods med 33,3% og Aker American Shipping med 46,8%.

Se note 4 Virksomhetssegmenter for nøkkeltall for disse selskapene.
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NOTE 26: VALUTAKURSER

Ved utarbeidelse av Akers konsernregnskap er følgende valutakurser anvendt ved omregning av utenlandske datterselskaper

og tilknyttede selskapers regnskaper:

Gjennom- Kurs Gjennom- Kurs

Land Valuta snittskurs 2005 31.12.05 snittskurs 2004 31.12.04

Storbritannia GBP 1 11,72 11,65 12,34 11,62 

USA USD 1 6,44 6,75 6,74 6,03 

Danmark DKK 100 107,45 107,16 112,53 110,47 

Sverige SEK 100 86,33 84,70 91,74 90,97 

Den Europeiske Union (EU) EUR 1 8,01 8,01 8,37 8,23 

Gjennomsnittskurs og kurs pr 31.12 er benyttet ved omregning av henholdsvis resultatregnskapet og balansen.

NOTE 27: RENTEBÆRENDE LÅN OG KREDITTER

Denne noten gir informasjon om kontraktsmessige betingelser for rentebærende lån og kreditter.

Beløp i mill kroner 2005 2004

Langsiktige forpliktelser

Pantelån 2 688 3 157 

Usikrede banklån 33 -  

Sikret obligasjonslån 2 158 415 

Konvertible lån 273 -  

Finansielle leieforpliktelser 77 71 

Lån fra tilknyttede selskaper -   140 

Andre langsiktige forpliktelser 2 957 3 334 

Sum langsiktige rentebærende forpliktelser 8 186 7 117 

Kortsiktige forpliktelser

Kortsiktig del av pantelån 110 262 

Kortsiktig del av finansielle leieforpliktelser 14 23 

Usikret trekkrettighet 233 61 

Byggelån 4 036 594 

Andre kortsiktige forpliktelser 80 506 

Sum kortsiktig rentebærende forpliktelser 4 473 1 446 

Sum rentebærende forpliktelser 12 659 8 563 

Rentebærende forpliktelser fordeler seg på selskapene i konsernet som følger:

Beløp i mill kroner 2005 2004

Aker Kværner 2 112 2 436 

Aker Yards inklusive byggelån 5 957 2 412 

Aker American Shipping inklusive byggelån 605 -  

Aker Seafoods 1 337 1 301 

Aker Material Handling 387 307 

Aker ASA med holdingselskaper 2 173 2 790 

Øvrige virksomhet og elimineringer 88 -683 

Sum 12 659 8 563 
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NETTO RENTEBÆRENDE GJELD

Netto rentebærende gjeld omfatter følgende poster:

Beløp i mill kroner 2005 2004

Kontanter og kontantekvivalenter 12 379 8 086 

Finansielle rentebærende anleggsmidler 1 020 774 

Rentebærende kortsiktige fordringer 832 153 

Sum rentebærende eiendeler 14 231 9 013 

Rentebærende langsiktige gjeld 1) -8 186 -7 117 

Rentebærende kortsiktig gjeld inkl. Bygge lån -4 473 -1 446 

Sum rentebærende gjeld -12 659 -8 563 

Netto rentebærende gjeld (-) / eiendel (+) 1 572 450 

1) Inkluderer ikke Ansvarlig lån

Se note 36 for finansielle instrumenter for detaljer om betingelser og avdragsstruktur for rentebærende gjeld.

Informasjon om Konvertible lån i Aker Yards:

Beløp i mill kroner 2005 2004

Proveny ved utstedelse av Aker Yards konvertible lån 236 236 

Transaksjonsutgifter -   -  

Netto proveny 236 236 

Beløp klassifisert som egenkapital -24   -  

Samlede balanseførte renter 4   -  

Balanseført verdi av forpliktelser pr 31. desember 216 236

Det konvertible lånet ble utstedt i juli 2004 og har en saldo på 236 mill kroner, bokført verdi i balansen er 216 mill kroner. Dette

er ansett som et sammensatt finansielt instrument med både gjeld og egenkapital element.

Lånet kan konverteres til aksjer når som helst før 15. juni 2009 til en pris av NOK 126,25 pr aksje pr 31.12.05.

Konverteringsprisen blir bare justert for utbetalt utbytte som overstiger NOK 4,50 pr aksje.

Det er i Januar 2006 inngått avtale med HBK Master Fund L.P om å konverte lånet til aksjer (forutsetter aksept fra Generalfor-

samlingen i Aker Yards). Konverteringsprisen vil bli 111,36 som følge av at dagens konverteringskurs er 126,25 pluss at ekstra

aksjer på 250,000 vil bli utstedt som kompensasjon for tidlig konvertering. Antall aksjer fra konverteringen vil bli 2.119.253. De

nye aksjene vil ha rett til utbytte i 2005.

Forutsatt godkjennelse vil samlet antall aksjer i Aker Yards ASA etter konverteringen bli 22.721.474.
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Finansielle leieforpliktelser 

Finansielle leieforpliktelser skal nedbetales som følger:

Minimums Minimums

leie Renter Avdrag leie Renter Avdrag

Beløp i mill kroner 2005 2005 2005 2004 2004 2004

Mindre enn ett år 21 3 18 52 4 48 

Mellom ett og fem år 67 7 60 77 6 71 

Mer enn fem år 12 1 11 0 -   -  

Sum 100 11 89 129 10 119

Hovedelen av de finansielle leieforpliktelsene gjelder finansiering av produksjonsmaskiner i Aker Material Handling. 60 % av

disse leieforpliktelsene utløper i 4. kvartal 2010, mens det resterende utløper i januar 2013. I løpet av 2005 hadde disse avta-

lene rentesats på henholdsvis NIBOR / EURIBOR +1,65 %. I januar 2006 ble 40% av leieforpliktelsen reforhandlet, med en

fast rente på 5% i 7 år.

NOTE 28: OPERASJONELLE LEIEAVTALER

Uoppsigelige operasjonelle leieavtaler hvor konsernet er leietaker forfaller til betaling som følger:

Beløp i mill kroner 2005 2004

Mindre enn ett år 109 86 

Mellom ett og fem år 792 323 

Mer enn fem år 725 198 

Sum 1 626 607

Størsteparten av Aker Kværners operasjonelle leiekostnader og forpliktelser knytter seg til leie av kontorbygg. Aker Kværner

Business Partner AS og Aker Kvaerner Business Partner Ltd leier kontorbygg på vegne av konsernet og leier ut til andre Aker

Kværner-selskaper etter behov. Siden leieavtalene i Bærum løper ut i nær framtid, er det inngått ny leieavtale for leie av Aker

Hus som er under oppføring på Fornebu og skal stå innflytningsklart i slutten av 2007. For øvrige lokasjoner er gjenstående

leietid fra 7 - 17 år. I disse leieavtalene har vi ikke kjøpsopsjon, men for de fleste avtalene er det opsjon for forlengelse av leie-

tiden med enten 5 eller 10 år fra utløp av avtale. Variabel leie inngår ikke som en betydelig del av leiekostnadene.

Andre lease kostnader består i hovedsak av leasing av IT-utstyr. Konsernet har avtaler med Hewlett Packard International

Bank PLC om leasing av IT-utstyr over 3 år. Det er ingen opsjoner på kjøp av utstyr, og utstyret kan ikke leases videre ut.

Utstyret er forsikret gjennom Aker Kværner's skadeforsikring. Variabel leie inngår ikke som en betydelig del av leiekostnadene.

Aker Yards (Aker Finnyards) har en leieavtale med Helsinki by vedrørende leie av grunnen der Helsinki Verft ligger. Avtalen er

basert på en pris pr. kvadratmeter. Bruken av grunnen er begrenset til verftsindustri og grunnen kan ikke fremleies. Leieavta-

len utgår 31.12.2010. Avtalen kan fornyes, men det innebærer nye forhandlinger.

Aker Material Handling leier biler, kontorlokaler, lager og andre bygninger.

Leieavtalen for Aker Hus på Fornebu er på 12 år fra 1. november 2007 med opsjon på forlengelse.

Forventet mottatt minimusleie for framleieavtaler  for uoppsigelige operasjonelle leieavtaler per 31.12. 2005 er 24 mill kroner.
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NOTE 29: ANSVARLIG LÅN (Aker Kværner ASA)

Beskrivelse Opprinnelig Bokført Rente Endelig Rentebetingelser

Beløp i mill kroner valutabeløp verdi forfall

Aker Kværner ASA

Ansvarlig lån

ISIN NO 0010128838 NOK 1 119 millioner 956 0.00% 30.10.11

ISIN NO 0010128846 USD 349 millioner 2 018 0.00% 30.10.11

ISIN NO 0010128853 EUR 13 millioner 89 0.00% 30.10.11

US Notes Issue USD 18 millioner 104 0.00% 30.10.11

Sum ansvarlige lån 3 167

Beskrivelse av ansvarlig lån

Betingelsene for det ansvarlige lånet inneholder visse restriksjoner for konsernet, inkludert, men ikke begrenset til (a) en

restriksjon mot fisjon av selskapet (etter Allmennaksjeloven kapittel 14), (b) restriksjoner knyttet til visse fusjoner, salg av 

virksomheter eller eiendeler og endring av konsernets forretningside, (c) restriksjoner relatert til låneopptak.

I tillegg skal selskapet ikke (a) innen ett kalenderår utbetale utbytte til dets aksjonærer som overstiger 50 prosent av 

akkumulert netto overskudd (etter skatt) tilgjengelig for utdeling bortsett fra overskudd som kan henføres til (i) avhendelse av

eiendeler som ikke anses som en del av selskapets daglige drift eller (ii) tilbakekjøp av det ansvarlige lånet eller (b) redusere

dets aksjekapital eller egenkapital ved utbetaling til aksjonærer bortsett fra unntakene nevnt under (a).

Gjelden, unntatt US Note Issue, er notert på Oslo Børs. I løpet av 2005 ble USD 11 millioner konvertert fra US Note Issue til

USD transjen på den noterte gjelden.

NOTE 30: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

Aker konsernets norske virksomheter dekker i hovedsak sine pensjoner via kollektive pensjonsordninger i livsforsikrings-

selskapene. I henhold til IAS 19 Ytelser til ansatte er ordningene regnskapsmessig behandlet som ytelsesplaner. Konsernets

virksomheter utenfor Norge har pensjonsordninger i samsvar med lokal praksis og lovregler. Enkelte av virksomhetene har

pensjonsordninger der arbeidsgiver yter et avtalt tilskudd som forvaltes i en separat pensjonssparing (tilskuddsplaner) eller

yter tilskudd som inngår i en felles ordning sammen med andre arbeidsgivere (multiemployer plans). Tilskuddet innregnes

som periodens pensjonskostnad.

Konsernet har også usikrede pensjonsforpliktelser som det er foretatt avsetning for.

Det er foretatt aktuarmessige beregninger for å beregne pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader i tilknytning til konsernets 

ytelsesplaner. Ved beregning av forpliktelser og kostnader i Norge er følgende forutsetninger lagt til grunn:

2005 2004

Forventet avkastning 5,5 % 6,0 %

Diskonteringsrente 4,5 % 5,0 %

Lønnsvekst 3,0 % 3,0 %

Pensjonsregulering 2,5 % 2,0 %

Rentefritt fram til

30.10.06, deretter 5.00 %

fast rente, samt innløs-

ningsgebyr på inntil 

4.44 % av hovedstolen
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Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet:

Regnskap Proforma

2004 Beløp i mill kroner 2005 2004

-147 Kostnad knyttet til inneværende periodes pensjonsopptjening -264 -190 

-136 Rentekostnad på påløpte pensjonsforpliktelser -237 -176 

107 Forventet avkastning på pensjonsmidler 199 140 

-4 Fordelt virkning av endring i estimater og pensjonsplaner (aktuarielle gevinster og tap) -67 -5 

-   Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening -   -  

-   Avkortinger / Oppgjør -   -  

-180 Pensjonskostnad innregnet fra ytelsesplaner -369 -231 

-258 Tilskuddsplaner (arbeidsgivers tilskudd) -289 -302 

-438 Sum pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet -658 -533 

Netto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser:

Proforma

Beløp i mill kroner 2005 2004

Forpliktelse sikrede ytelsesplaner (fondsbasert) -3 348 -3 906 

Forpliktelse usikrede ytelsesplaner (ikke-fondsbasert) -873 -796 

Virkelig verdi pensjonsmidler 2 538 3 272 

Beregnet netto nåverdi pensjonsmidler/(-forpliktelser) -1 683 -1 430 

Netto aktuarielle gevinster eller tap som ikke er innregnet i balansen 340 183 

Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening som ikke er innregnet i balansen -   -  

Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser -1 343 -1 247 

Endringer i innregnet nettoforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser i balansen:

Proforma

Beløp i mill kroner 2005 2004

Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser pr 1. januar -1 247 -542 

Effekt endring til IFRS -689 

Pensjonskostnad innregnet fra ytelsesplaner -369 -231 

Pensjonsinnskudd mottatt 270 210 

Effekt endring pensjonsplaner 7 -  

Anskaffelser og avhendelser -1 4 

Utbetalinger av pensjoner -2 1 

Effekt av valutakursendringer -1 -  

Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser pr 31. desember -1 343 -1 247 

Pensjonsmidler 17 130 

Pensjonsforpliktelser -1 360 -1 377 

Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser pr 31. desember -1 343 -1 247 

Faktisk avkastning på pensjonsmidler for 2005 og 2004 var henholdsvis 181 mill kroner og 172 mill kroner

Pensjonsmidler per hovedkategori som prosent av totale pensjonsmidler

Prosent 2005 2004

Gjeldsinstrumenter 36,1 % 24,6 %

Egenkapital instrumenter 7,1 % 5,1 %

Pengemarked 54,2 % 69,8 %

Annet 2,6 % 0,5 %

Sum 100,0 % 100,0 %

Konsernet forventer å betale innskudd på om lag 187 mill kroner til pensjonsmidler i 2006.
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NOTE 31: ANNEN LANGSIKTIG RENTEFRI GJELD

Annen langsiktig rentefri gjeld omfatter følgende poster:

Beløp i mill kroner 2005 2004

Erstatningsavsetning 195 180 

Øvrige rentefri langsiktig gjeld 262 213 

Sum 457 393 

NOTE 32: TAPSKONTRAKTER

Beløp i mill kroner 2005

Balanseført verdi pr 1. januar 193 

Avsetninger i løpet av året 48 

Avsetninger benyttet i løpet av året -24 

Avsetninger reversert i løpet av året -94 

Effekt av valutakursendringer 7 

Effekt av diskontering /endringer i diskonteringsrenten -   

Balanseført verdi pr 31. desember 130 

Tap på kontrakter 

Forventede tap på kontrakter kostnadsføres. Utført, ikke utfakturert produksjon balanseført som eiendel nedskrives før 

avsetning for tap på kontrakter føres i balansen. Avsetningen knytter seg til varekretsløpet og eventuelle utbetalinger vil

komme i den perioden.

NOTE 33: AVSETNINGER

Beløp i mill kroner Garantier Restrukturering Rettskrav Øvrige Sum

Balanseført verdi pr 1. januar 722 145 50 265 1 182

Kjøp og salg av datterselskaper 5 0 1 32 38

Avsetninger i løpet av året 419 1 -9 157 568

Avsetninger benyttet i løpet av året -162 -73 0 -87 -322

Avsetninger reversert i løpet av året -196 -6 0 -49 -251

Effekt av valutakursendringer 18 -2 1 12 29

Effekt av diskontering /endringer i diskonteringsrenten 11 0 0 0 11

Balanseført verdi pr 31. desember 817 65 43 330 1 255

Langsiktige forpliktelser 3 61 40 201 305

Kortsiktige forpliktelser, eksklusive tapskontrakter 814 4 3 129 950

Balanseført verdi pr 31. desember 817 65 43 330 1 255

Garantier

Avsetning for garantiarbeider relaterer seg til kostnader ved mulig fremtidig garantiarbeid på produkter og tjenester levert av 

Aker. Avsetningen er basert på forpliktelser konsernet har i henhold til inngåtte kontrakter samt erfaring med  hyppighet og

kostnader ved garantiarbeider. Eventuelle utbetalinger angående garantiarbeider kommer i garantiperioden som normalt er 

på to år.
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Restrukturering

Avsetning for restrukturering er i hovedsak relatert til restruktureringsprosessen i Aker Yards (Aker Finnyards) i 2004. Verftene i

Turku, Rauma og Helsinki ble slått sammen. Dette førte til restruktureringsavsetninger i forbindelse med nedbemanningspro-

sesser.

Rettskrav 

Rettkrav er hovesakelig relatert til Aker Yards. Datterselskapet Aker Braila er blitt holdt ansvarlig av en nederlandsk eier for

kansellering av 8 byggekontrakter signert i 1995. Det er fallt domslutning i saken, men denne er anket til voldgiftsretten. Vår

faktiske andel av tapet ifbm dommen er beregnet til å være 40 millioner kroner, som er avsatt i balansen.

NOTE 34: PANTEHEFTELSER OG GARANTIFORPLIKTELSER

Aker har ved utgangen av 2005 garantiforpliktelser som ikke er balanseført på 221 mill kroner.

Som en ordinær del av virksomheten stilles det i tillegg løpende garantier for ferdigstillelse og forskudd fra kunder.

Slike garantier innebærer som regel at en finansinstitusjon stiller garanti overfor kunden.

Det er stilt sikkerhet for  rentebærende langsiktig gjeld på 2,5 mrd kroner. Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet utgjør

2,4 mrd kroner.

I tillegg er lånene i Aker ASA og enkelte andre datterselskaper på til sammen 3,3 mrd kroner sikret ved pant i blant annet 

selskapenes aksjer i datterselskaper.

NOTE 35: LEVERANDØRGJELD OG ANDRE BETALINGSFORPLIKTELSER 

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser omfatter følgende poster:

Beløp i mill kroner 2005 2004

Forskudd fra kunder 8 413 4 023 

Leverandørgjeld 5 325 4 023 

Periodisering av drifts- og finanskostnader 5 804 4 394 

Øvrige kortsiktige forpliktelser 2 458 3 259 

Sum 22 000 15 699 

NETTO OPERASJONELLE EIENDELER/GJELD (-) 

Netto operasjonelle eiendeler fordeles mellom eiendeler og gjeld som følger (se også note 4):

Beløp i mill kroner 2005 2004

Varelager, Prosjekter under utførelse, Kundef.og øvrige korts. fordringer 23 749 14 528 

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser, Kortsiktige avsetninger -23 080 -16 113 

Sum 669 -1 585 
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NOTE 36: FINANSIELLE INSTRUMENTER

Aker konsernet består av ulike typer virksomhet som i varierende grad er eksponert for finansiell risiko som blant annet 

kredit-, rente- og valutarisiko.

Hovedselskapene i konsernet har derfor utarbeidet egne retninglinjer for hvordan den finansielle risikoen skal styres basert på

det enkelte selskaps eksponering for de forskjellige typer finansiell risiko.

Nedenfor følger oversikt over beskrivelse av finansiell risiko og finansielle instrumenter per hovedselskap i Aker.

Aker Kværner:

Den ordinære virksomheten medfører eksponering for kreditt-, rente- og valutarisiko. Finansielle derivater benyttes som sikring

mot svingninger i valutakurser og rentenivå.

Kredittrisiko 

Konsernets finansielle eiendeler er bankinnskudd og kontanter, kundefordringer og andre fordringer, fordringer fra finansiell

leie og investeringer. De nevnte fordringer representerer konsernets maksimale eksponering og kredittrisiko relatert til finansi-

elle eiendeler. Konsernets kredittrisiko ligger hovedsakling i balanseposter relatert til kundfordringer og fordringer fra finansiell

leie. Balanseførte beløp er netto etter eventuelle avsetninger for potensielt tap, basert på tidligere erfaring og vurdering av

dagens situasjon.

Eksponeringen for kredittrisiko følges opp løpende, innenfor gitte retningslinjer. Kredittvurderinger gjennomføres for alle

kunder som anmoder om kreditt utover et visst beløp.

Investeringer er kun tillatt i likvide verdipapirer / bankinnskudd og bare med motparter som har god kredittverdighet. Transak-

sjoner som involverer finansielle derivater er med motparter som konsernet har en signert avregningsavtale  med, og som har

god kredittverdighet . Siden alle motparter har høy kredittverdighet, forventes det ikke at noen av motpartene ikke vil være i

stand til å oppfylle sine forpliktelser.

På balansedagen eksisterte det ingen vesentlig konsentrasjon av kredittrisiko. Den maksimale eksponeringen for kredittrisiko

er reflektert i balanseført verdi av hver enkelt finansielle eiendel, inklusive finansielle derivater.

Renterisiko

Konsernets eksponering for renterisiko evalueres løpende. Rentebytteavtaler benyttes for å oppnå ønsket blanding av faste og

flytende renter. Av det pantesikrede 2. prioritets obligasjonslånet er ca 2/3 swappet fra fast til flytende rente frem til midten av

2007. Konsernet vil motta 3,20 – 3,40 prosent faste renter og betale flytende rente.
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Effektiv rentesats og reprisingsanalyse

For rentebærende finansielle eiendeler og rentebærende finansielle forpliktelser viser følgende tabell effektiv rentesats på

balansedagen og tidspunkt for reprising.

1) Disse eiendelene / forpliktelsene har fast rente før rentebytteavtaler.

Valutarisiko

Aker Kværner inngår regelmessig kontrakter om salg og kjøp i fremmed valuta. De mest typiske situasjonene er å inngå

salgskontrakter med internasjonale kunder i USD og gjøre innkjøp fra EU landene i EURO. De operative virksomhetene sikrer

sin valutarisiko på det tidspunkt den kontrakt som medfører valutaeksponering blir inngått, ved å inngå terminkontrakter om

kjøp/salg av de aktuelle valutabeløp med konsernets sentrale finansavdeling. Valutaeksponeringen overføres således til den

sentrale finansavdelingen. Den sentrale finansavdelingen akkumulerer slike poster pr. valuta og sikrer den totale ekspone-

ringen med eksterne bankforbindelser. Dette er godt innarbeidede prosedyrer som har vært fulgt i mange år. Antall transak-

sjoner i løpet av et år er ca 8 – 10 000 og man har implementert et spesielt finans-system slik at man blir i stand til å følge

eksponeringene løpende og dermed bli effektivt i stand til å avdekke risiko.

En slik akkumulering, sikring og effektivitetsmåling basert på eksponering i de ulike valutaer heller enn sikring av enkelttrans-

aksjoner kvalifiserer ikke for sikringsbokføring under IFRS og effekten av den sikringsbokføring som er gjennomført i dattersel-

skapene må derfor reverseres i konsernregnskapet. Den nødvendige korreksjon til åpningsbalansen per 1. januar 2005 har

vært en positiv justering av 181 millioner kroner på sikringsinstrumenter som sikrer verdien på fremtidige inntekter og kostna-

der. Tilsvarende har det vært nødvendig å utgiftsføre 231 millioner kroner i balansen per 31. desember 2005. Dette har gitt en

samlet utgiftsføring i 2005 resultatet på 412 millioner kroner, hvorav 16 millioner kroner er belastet driftsresultatet, mens 396

millioner kroner er utgiftsført som valutatap under finansposter.

Selv om disse transaksjonene ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, så er det likevel sikring i reell økonomisk forstand.

De 231 millioner kroner som er utgiftsført i sluttbalansen for 2005 vil reversere i form av tilsvarende inntektsføringer i senere

regnskapsperioder. I hvilken grad dette kommer i form av økte driftsresultater eller i form av gevinster under finansposter,

bestemmes uten sikringsbokføring av de valutakurser som gjelder når inntekter fra kunder mottas og når kostnader til leveran-

dører betales.

2005 2004

Effektiv Effektiv
rente- Inntil Over rente- Inntil Over

Beløp i mill kroner sats Sum 6 mnd 6-12 mnd 1-2 år 2-5 år 5 år sats Sum 6 mnd 6-12 mnd 1-2 år 2-5 år 5 år

Obligasjoner 3,06 % 388 388 - - - - - - - - - - -

Kontanter og kontantekvivalenter 2,76 % 6 746 6 746 - - - - 2,44 % 3 702 3 702 - - - -

Rentebærende langsiktig fordringer 3,61 % 141 1 45 8 39 48 2,14 % 103 - - 1 6 96

Pantelån - - - -

EUR 1) 260 mill. 8,55 % -2 103 - - - - -2 103 8,55 % -2 141 - - - - -2 141

EUR 33 mill. - - - - - - - 3,95 % - 242 - - - - - 242

USD 1) 8 mill. - - - - - - - 8,00 % - 48 - - - - - 48

NOK

Usikrede obligasjonslån

NOK 1) 1 119 mill. 7,98 % - 956 - - - - - 956 2,94 % -1 243 - - - - -1 243

USD 1) 349 mill. 7,98 % -2 018 - - - - -2 018 2,94 % -2 266 - - - - -2 266

EUR 1) 13 mill. 7,98 % - 89 - - - - - 89 2,94 % - 119 - - - - - 119

USD 1) 18 mill. 7,98 % - 104 - - - - - 104 2,94 % - 198 - - - - - 198

Andre langsiktige lån USD 8,00 % - 9 - - - 4 - 3 - 2 8,00 % - 4 - - - - 4 -

Sum 1 996 7 135 45 4 36 -5 224 -2 456 3 702 - 1 2 -6 161
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De terminforretninger som var inngått pr 31. desember 2005, men som er diskvalifiserer fra sikringsbokføring, utgjør 

følgende netto kjøp / salg:

Valuta

Beløp i mill kroner Beløp kjøpt Beløp Solgt Netto kjøp/salg

AUD 26 - 7 19

BRL 1 - 1

CAD 42 - 15 27

CHF 9 - 11 - 2

EUR 630 - 149 481

GBP 49 - 33 15

JPY 990 - 280 710

NOK 6 552 - 983 5 569

SEK 690 - 690

SGD - - 8 - 8

USD 73 -1 682 -1 609

De fleste valutaterminkontraktene utløper tidligere enn et år etter balansedagen. Når det er nødvendig rulleres valutatermin-

kontraktene ved forfall.

Aker Kværner vil bruke, med effekt fra og med 1. februar 2006, eksterne sikringsinstrumenter for å avdekke valutarisiko for de

store prosjektene enkeltvis slik at sikringstransaksjonene også kvalifiserer for sikringsbokføring etter IFRS.

Virkelige verdier 

Virkelige verdier samt balanseførte verdier er som følger:

Balanseført Virkelig Balanseført Virkelig

beløp verdi beløp verdi

Beløp i mill kroner 2005 2005 2004 2004

Andre langsiktige operasjonelle eiendeler 7 7 64 64

Rentebærende langsiktige fordringer 1) 141 141 103 103

Langsiktige investeringer 22 22 21 21

Kundefordringer og andre fordringer 11 257 11 257 9 362 9 362

Betalbar skatt til gode 34 34 - -

Rentebærende kortsiktige fordringer 388 388 - -

Kontanter og kontantekvivalenter 6 746 6 746 3 703 3 703

Ansvarlige lån 2) -3 167 -3 340 -3 826 -2 720

Rentebærende langsiktige lån 2) -2 112 -2 331 -2 435 -2 423

Andre langsiktige forpliktelser - 309 - 309 - 34 - 34

Betalbar skatt - 52 - 52 - 66 - 66

Avsetninger - 769 - 769 - 631 - 631

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser -14 421 -14 421 -10 281 -10 281

Sum -2 236 -2 626 -4 020 -2 902

1) Da balanseført verdi er tilnærmelsesvis lik virkelig verdi, og differansen er uvesentlig, har vi benyttet bakanseført verdi som

virkelig verdi.

2) Virkelig verdi er noterte priser fra Oslo Børs.

For de øvrige postene er virkelig verdi lik balanseført verdi, da det ikke finnes børsverdier eller lignende og fordi de 

underliggende poster er relativt kortsiktige slik at vesentlige avvik mellom virkelig verdi og balanseført verdi ikke er sannsynlig.
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Aker Yards:

Konsernets industrielle natur med langsiktige internasjonale kontrakter og internasjonal tilstedeværelse medfører eksponering

for finansiell risiko, som inkluderer, men ikke begrenser seg til, valutarisiko, renterisiko og kredittrisiko. Konsernet bruker ulike

finansielle instrumenter i en aktiv styring av sin finansielle eksponering. Forvaltning av finansielle risiko skjer i henhold til et

fastsatt regelverk.

Kredittrisiko

Kredittrisiko som følger av kommersielle kontrakter, forvaltes av de ulike forretningsenhetene. Det foretas kredittvurdering av

rederiene ved kontraktsinngåelse. Normalt vil rederiene ha finansieringstilsagn på plass innen kontrakt inngås. Konsernets

finansielle poster er i det alt vesentlige plassert i bankinnskudd. Investeringer er kun tillatt i likvide verdipapirer og bare med

en motpart som har en kredittverdighet som er lik eller bedre enn konsernets.

Renterisiko

Konsernets rentebærende gjeld var pr. 31. desember 2005 i all hovedsak basert på flytende rente (libor, euribor, nibor). Kon-

sernets renteeksponering kommer hovedsakelig fra selskapets rentebærende gjeld i ulike valutaer, men nøytraliseres til en

stor grad av relativt høye bankinnskudd. For å redusere konsernets renterisiko ytterligere benyttes også renteswapper.

Effektiv rentesats og reprisingsanalyse

For de vesentligste rentebærende finansielle eiendeler og rentebærende finansielle forpliktelser viser følgende tabell effektiv

rentesats på balansedagen og tidspunkt for reprising.

1) Refinansiert 2005

2) Disse eiendelene/forpliktelsene har fast rente 

3) Ingen rentebetaling, lån beregnet til virkelig verdi under IFRS. Lånet er i 2005 tilbakekjøpt av Aker Yards ASA og 

elimineres i konsernet.

2005 2004

Effektiv Effektiv
rente- Inntil 6-12 Over rente- Inntil 6-12 Over

Beløp i mill kroner sats Sum 6 mnd mnd 1-2 år 2-5 år 5 år sats Sum 6 mnd mnd 1-2 år 2-5 år 5 år

Kontanter og kontantekvivalenter 3 914 3 914 - - - - - 3 765 3 765 - - - -

Rentebærende langsiktige eksterne fordringer 4,8 % 168 - - - 168 - 2,0 % 42 - - - 42 -

Rentebærende kortsiktige eksterne fordringer 1,8 % 360 360 - - - - - - - - - -

Island Offshore - - - - - - 2,0 % 70 70 - - - -

Uksøy Petrel - - - - - - 10,0 % 55 55 - - - -

Pantelån:

Syndikat Lån 300 mill NOK låneramme 1) 4,1 % - - - - - - 5,3 % - 250 - 250 - - - -

Syndikat Lån 500 mill NOK låneramme NOK del 3,7 % - 100 - - - - 100 - - - - - - -

Syndikat Lån 500 mill NOK låneramme EUR del 3,4 % - 196 - - - - 196 - - - - - - -

Statens Nærings og utviklingsfond (samlet) 5,0 % - 177 - 9 - 9 - 36 - 54 - 69 5,0 % - 96 - 4 - 7 - 18 - 27 - 40

Sikrede obligasjonslån:

Obligasjonslån 250 mill NOK 6,4 % - 250 - - - 250 - - 5,3 % - 250 - - - - 250 -

Obligasjonslån 350 millioner NOK 2) 9,0 % - 350 - - - - 350 - 7,1 % - 350 - - - - 350 -

Effekt på rentesats av rentebytteavtaler 6,3 % - 4 - - - - 4 - 5,7 % - - - - - -

Konvertibelt lån 7,0 % - 236 - - - - 236 - 0,0 % - 236 - - - - 236 -

Varma 50 million EUR 2) 4,2 % - 400 - - - - 400 - - - - - - -

Varma 50 million EUR 2) 4,3 % - 400 - - - - 400 - - - - - - -

Ilmarinen 3,3 % - 78 - - - - 78 - 3,5 % - 35 - - - - 35 -

Kredittbanken (kassekreditt) 4,5 % - 51 - 51 - - - - 0,0 % - 50 -50 - - - -

Clavis Maris 3) - - - - - - 0,0 % - 132 - - -132 - -

Sum 2 200 4 214 - 9 - 286 -1 650 - 69 2 533 3 586 - 7 - 150 - 856 - 40
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Valutarisiko

Konsernet har en rigid policy for sikring av valutarisiko. Idet kontraktsprisen normalt inngås i lokal valuta, og kostnadene for et

prosjekt til en stor grad kjøpes inn i lokal valuta er valutaeksponeringen for prosjektene relativt begrenset. Prosjektenes even-

tuelle nettoeksponering i enkelte valutaer valutasikres i forbindelse med kontraktsinngåelsen.

Aker Yards konsernets portefølje av valutaderivater pr 31. desember 2005 består av følgende valuta og forfallstidspunkter.

Beløp indikerer underliggende hovedstol.

Etter

Beløp i mill kroner 2006 2007 2008 2008 Sum

Salg EUR 675 132 12 - 819

Salg USD 88 - - - 88

Sum salg 763 132 12 - 907

Kjøp EUR 516 32 - - 548

Kjøp USD 423 44 10 - 477

Sum kjøp 939 76 10 - 1 025

Sikring av bygge kontrakter

Ved sikring av verdien av en byggekontrakt eller medgåtte kostnader i fremmed valuta på en byggekontrakt vil den delen av

verdien av sikringen som er opptjent i prosjektet justere verdien av prosjekter under utførelse. Gjenværende verdi er en del av

en fremtidig forpliktelse eller eiendel og blir innregnet henholdsvis som kortsiktige rentefrie fordringer eller kortsiktige rentefrie

forpliktelser. Netto verdien av den fremtidige forpliktelsen som er tatt inn i balansen er 62 millioner kroner pr 31.12.05.

Anleggskontrakten eller de sikrede kostnadene innregnes til sikringskurs under forutsetning av at det er en perfekt sikring, og

behandles som sikring til virkelig verdi.

Virkelige verdier

Virkelige verdier samt balanseførte verdier er som følger:

Balanseført Virkelig

beløp verdi

Beløp i mill kroner 2005 2005

Egenkapitalinstrumenter tilgjengelig for salg 36 36

Rentebærende eksterne fordringer, forfall 1-3 år 168 168

Rentefrie eksterne fordringer, forfall 1-3 år 14 14

Rentebytteavtaler:

Eiendeler 4 4

Forpliktelser 0 0

Valutaterminkontrakter:

Eiendeler 67 67

Forpliktelser -11 -11

Langsiktig rentebærende gjeld (se spesifikasjon i separat note) -2241 -2241

Kortsiktig rentebærende gjeld (se spesifikasjon i separat note) -3716 -3716

Sum -5 679 -5 679

Pålydende beløp anses for å reflektere virkelig verdi for fordringer / forpliktelse med varighet på mindre enn ett år og vises

derfor ikke i tabellen.
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Aker American Shipping:

Den ordinære virksomheten medfører eksponering for kreditt-, rente- og valutarisiko. Finansielle derivater benyttes som sikring

mot svingninger i valutakurser og rentenivå.

For rentebærende finansielle eiendeler og rentebærende finansielle forpliktelser viser følgende tabell effektiv rentesats på

balansedagen og tidspunkt for reprising.

2005

Effektiv

rente- Inntil

Beløp i mill kroner sats Sum 6 mnd 6-12 mnd 1-2 år 2-5 år Over 5 år

Kontanter og kontantekvivalenter 3,00 % 204 204 - - - -

Rentebærende kortsiktige fordringer 3,50 % 23 12 12 - - -

Rentebærende langsiktige fordringer 4,25 % 69 - - 69 - -

Pantelån USD 21,3 mill. 3,75 % - 144 - 6 - 6 - 15 - 44 - 72

Byggelån USD 68 mill. 7,47 % - 459 - - 459 - - -

Finansielle 

leieforpliktelser USD 7,38 % - 2 - 0 - 0 - 1 - 1 -

Sum - 309 209 - 454 54 - 45 - 72

Valutarisiko

Aker American Shipping har valutarisiko relatert til salg, kjøp og lån i andre valutaer enn USD.

Valutarisikoen er hovedsakelig relatert til EURO, NOK og KRW.

Aker American Shipping konsernets portefølje av valutaderivater pr 31. desember 2005 som sikrer lån, investeringer og ope-

rasjonelle transaksjoner består av følgende valuta og forfallstidspunkter. Beløp indikerer underliggende hovedstol.

Etter

Beløp i mill kroner 2006 2007 2008 2008 Sum

Kjøp EUR 40 - - - 40

Kjøp NOK 3 - - - 3

Kjøp KRW 84 - - - 84

Sum kjøp 127 - - - 127

Netto posisjon 127 - - - 127
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Virkelige verdier

Virkelige verdier samt balanseførte verdier er som følger:

Balanseført Virkelig

beløp verdi
Beløp i mill kroner 2005 2005

Rentebærende langsiktige fordringer 69 69

Andre anleggsmidler 40 40

Kundefordringer og andre fordringer 124 124

Rentebærende kortsiktige fordringer 23 23

Kontanter og kontantekvivalenter 204 204

Ansvarlig lån 0 0

Rentebærende langsiktige lån -133 -133

Rentebærende kortsiktige lån -13 -13

Byggelån -459 -459

Andre langsiktige forpliktelser 0 0

Betalbar skatt -13 -13

Avsetninger -13 -13

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser -170 -170

Sum -340 -340

Selskapet har inngått 10 rentebytteavtaler. Rentebytteavtalene bytter variabel rente med fast rente på USD 660 mill. Det 

estimerte lånebehov for de10 produkt tankerne som gruppen skal bygge og operere er USD 700 mill. Selskapet har per 

31. desember 2005 en ubenyttet trekkfasilitet på USD 350 mill med DnB Nor. Formålet med denne fasiliteten er å finansiere

de fem første produkt tankerne. Den variable renten på fasiliteten er Libor pluss 0,7 prosent.

Aker Seafoods:

Den ordinære virksomheten medfører eksponering for kreditt-, rente- og valutarisiko. Finansielle derivater benyttes som sikring

mot svingninger i valutakurser.

Kredittrisiko

Ledelsen har fastsatt retningslinjer for kredittgivning, og eksponeringen for kredittrisiko følges opp løpende.

Kredittforsikring inngås for alle kunder som anmoder om kreditt utover kr. 100 000,-.

Tap på kundefordringer i forhold til konsoliderte driftsinntekter var henholdsvis omtrent 0,18 prosent og 0,05 prosent i 2005 og

2004.

Det kreves ikke sikkerhet for finansielle eiendeler.

På balansedagen eksisterte det ingen vesentlig konsentrasjon av kredittrisiko. Den maksimale eksponeringen for kredittrisiko 

er reflektert i balanseført verdi av hver enkelt finansielle eiendel, inklusive finansielle derivater.

Renterisiko

Sikring

Konsernet sikrer ikke eksponeringen for endringer i rentenivå på innlån. Også på rentebærende finansielle eiendeler er det

flytende rente. Konsernets er derfor eksponert for renteendringer på sin netto rentebærende gjeld, som pr 31.12.2005 var 892

millioner kroner.

Effektiv rentesats

For rentebærende finansielle eiendeler og rentebærende finansielle forpliktelser viser følgende tabell effektiv rentesats på

balansedagen. Tidspunkt for reprising er for alle rentebærende finansielle eiendeler og forpliktelser skjer på 3 og 6 måneders

basis da rentefiks på margin skjer med disse intervallene. Alle rentebærende finansielle eiendeler og rentebærende finansi-

elle forpliktelser har flytende rente.
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2005 2004

Effektiv Effektiv

Beløp i mill kroner rentesats rentesats

Kontanter og kontantekvivalenter 1,7 % 1,8 %

Rentebærende kortsiktige fordringer 4,1 % 3,9 %

Rentebærende langsiktige fordringer 4,1 % 3,9 %

Rentebærende lansiktige lån og kreditter 4,5 % 6,0 %

Usikrede obligasjonslån  5,4 % -

Driftsfasilitet 4,2 % 4,5 %

Effektiv rentesats og reprisingsanalyse 

For de vesentligste rentebærende finansielle eiendeler og rentebærende finansielle forpliktelser viser følgende tabell effektiv

rentesats på balansedagen og tidspunkt for reprising.

Valutarisiko

Konsernet er eksponert for valutarisiko på salg i andre valutaer enn NOK. Det er hovedsakelig

valutaene EUR, GBP og USD som konsernet har eksponering mot.

Omlag 50 prosent av alle kundefordringer i EUR og GBP sikres. Om lag 50 prosent av valutarisikoen knyttet til forventede salg

de påfølgende seks månedene sikres også til en hver tid. Det benyttes valutaterminkontrakter for sikring av valutarisikoen. Alle

valutaterminkontraktene utløper tidligere enn ett år etter balansedagen.

Det sørges for at nettoeksponeringen knyttet til andre monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta er på et aksep-

tabelt nivå ved å kjøpe og selge utenlandsk valuta til dagskurs når det er nødvendig for å håndtere kortsiktig ubalanse.

Aker Seafoods' portefølje av valutaderivater pr 31. desember 2005 som sikrer fremtidig salg 

består av følgende valutar og forfallstidspunkter. Beløp indikerer underliggende hovedstol.

Etter 

Beløp i mill i kroner 2006 2006 Sum

Salg EUR 178 - 178

Salg GBP 35 - 35

Sum salg 212 - 212

Kjøp EUR - - -

Kjøp GBP - - -

Sum kjøp - - -

Netto posisjon 212 - 212

2005 2004

Effektiv Effektiv
rente- Inntil Over rente- Inntil Over

Beløp i mill kroner sats Sum 6 mnd 6-12 mnd 1-2 år 2-5 år 5 år sats Sum 6 mnd 6-12 mnd 1-2 år 2-5 år 5 år

Kontanter og kontantekvivalenter 1,7 % 226 226 - - - - 1,8 % 105 105 - - - -

Rentebærende kortsiktig fordring internt 1) 4,1 % 14 - 14 - - - 3,9 % 8 - 8 - - -

Rentebærende langsiktige fordringer 4,1 % 27 - 1 1 15 10 3,9 % 6 - - - 6 -

Rentebærende langsiktig fordring internt 1) 4,1 % 178 - - - - 178 3,9 % 178 - - - - 178

Pantelån 4,5 % - 801 - 14 - 15 - 52 - 156 - 564 6,0 % -1 044 - - 422 - 422 - 200 -

Andre rentebærende lansiktige lån og kreditter 6,0 % - 175 - - 13 - 13 - 39 - 110

Usikrede obligasjonslån 5,4 % - 394 - - - - 394 -

Andre kortsiktige forpliktelser 6,4 % - 6 - 6 - - - -

Driftsfasilitet 4,2 % - 136 - 136 - - - - 4,5 % - 82 - 82 - - - -

Sum - 892 70 - - 51 - 535 - 376 -1 004 23 - 427 - 435 - 233 68

1) Fordring på Aker Seafoods Holding
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Forventede transaksjoner 

Valutaterminkontrakter, som sikrer forventede transaksjoner, klassifiseres som kontantstrømssikringer. Kontraktene verdsettes til

virkelig verdi. Virkelig verdi på valutaterminkontrakter pr. 1. januar 2005 er justert mot balansen for sikringsreserve på 

samme tidspunkt. Netto virkelig verdi på valutaterminkontrakter benyttet til sikring av forventede transaksjoner var 0 mill kroner 

pr. 31. desember 2005.

Innregnede eiendeler og forpliktelser

For valutaterminkontrakter benyttet som økonomisk sikring av monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta, men

som ikke er gjenstand for sikringsbokføring, innregnes endringer i virkelig verdi i resultatregnskapet. Både endringer i virkelig

verdi på valtuaterminkontrakter og valutagevinster og -tap på monetære eiendeler og forpliktelser inkluderes i “netto finans-

kostnader” Virkelig verdi av valutaterminkontrakter benyttet som økonomisk sikring av monetære eiendeler og forpliktelser i

utenlandsk valuta pr. 31. desember 2005 og innregnet som kortsiktige rentefrie fordringer, var 0 mill kroner.

Virkelige verdier

Virkelige verdier samt balanseførte verdier er som følger:

Balanseført Virkelig Balanseført Virkelig

beløp verdi beløp verdi

Beløp i mill kroner 2005 2005 2004 2004

Andre aksjeinvesteringer  5 5 3 3

Rentebærende eksterne fordringer 205 205 184 184

Kundefordringer 253 253 248 248

Kontanter on kontantekvivalenter 226 226 105 105

Valutaterminkontrakter:

Eiendeler - - - -

Forpliktelser - - - -

Langsiktig rentebærende gjeld -1 166 -1 166 - 784 - 784

Kortsiktig rentebærende gjeld - 171 - 171 - 517 - 517

Leverandørgjeld - 273 - 273 - 222 - 222

Sum - 921 - 921 - 983 - 983

Aker Material Handling:

Konsernet har en etablert policy for styring av finansiell risiko. Fordringer er eksponert for kreditrisiko. Kreditvurderinger

gjennomføres av de enkelte selskaper i gruppen, men total eksponering følges opp av konsernet. Tap på fordringer har vært

uvesentlig i 2005 og 2004.

Konsernet er eksponert for valutarisiko, hovedsakelig mot EUR, NOK og SEK. Vesentlig valutarisiko i forbindelse med inngå-

else av kontrakter blir som hovedregel sikret. Ved utgangen av 2005 var det kjøpt EUR 1,4 mill. i valuta.

Aker Material Handling sine 3 fabrikker har langsiktige lån som består av 2 finansielle leieforpliktelser og ett pantelån.

I tillegg har gruppen to langsiktige lån fra nærstående parter. Hovedelen av de finansielle leieforpliktelsene gjelder finansie-

ring av produksjonsmaskiner. 60 % av disse leieforpliktelsene utløper i 4. kvartal 2010, mens det resterende utløper i januar

2013. I løpet av 2005 hadde disse avtalene rentesats på henholdsvis NIBOR / EURIBOR +1,65 %. I januar 2006 ble 40% av

leieforpliktelsen reforhandlet, med en fast rente på 5% i 7 år.

Effektiv rentesats og reprisingsanalyse

For rentebærende finansielle eiendeler og rentebærende finansielle forpliktelser viser følgende tabell effektiv rentesats på

balansedagen og tidspunkt for reprising.
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2005

Effektiv

rente- Inntil

Beløp i mill kroner sats Sum 6 mnd 6-12 mnd 1-2 år 2-5 år Over 5 år

Kontanter og kontantekvivalenter 1,6 % 74 74 - - - -

Rentebærende fordringer nærstående parter 3,4 % 13 - - - - 13

Eksterne rentebærende fordringer 2,5 % 2 0 0 1 1 -

Ansvarlig lån fra Aker Material Handling Ltd 5,1 % - 174 - - - - - 174

Rentebærende lån fra nærstående parter 4,2 % - 73 - - - - 67 - 6

Eksterne rentebærende lån 8,0 % - 39 - 5 - 3 - 9 - 17 - 5

Finansielle leieforpliktelser 4,0 % - 83 - 7 - 7 - 16 - 38 - 15

Kassakredit 4,5 % - 18 - - 18 - - -

Sum - 298 62 - 28 - 24 - 121 - 187

Det er ingen vesentlig forskjell på bokførte verdier og virkelige verdier for finansielle instrumenter.

Aker ASA og Holdingselskaper:

Effektiv rentesats og reprisingsanalyse 

For de vesentligste rentebærende finansielle eiendeler og rentebærende finansielle forpliktelser viser følgende tabell effektiv

rentesats på balansedagen og tidspunkt for reprising.

1) 3,75% Aker Seafoods Holding AS Exchangeable Bond Issue 2005/2008. Eierne av obligasjonene kan til enhver tid i perioden

20. Sept 2005 - 20 Juni 2008 konvertere 1 obligasjon (pari 100) til 12 500 ordinære aksjer i Aker Seafoods ASA. Sum Exchange

Asset er 7 250 000 aksjer (pålydende 5,-)

Virkelige verdier

Virkelige verdier, samt balanseførte verdier er som følger:

Balanseført Virkelig Balanseført Virkelig

beløp verdi beløp verdi

Beløp i mill kroner 2005 2005 2004 2004

Eiendeler 1509 1509 494 494

Forpliktelser 1) -1623 -1661 -1811 -1811

Sum - 114 - 152 -1 317 -1 317

1) Balanseført verdi redusert med lånekostnader og egenkapitalandel konverteringsrett i 2005.

2005 2004

Effektiv Effektiv
rente- Inntil 6-12 Over rente- Inntil 6-12 Over

Beløp i mill kroner sats Sum 6 mnd mnd 1-2 år 2-5 år 5 år sats Sum 6 mnd mnd 1-2 år 2-5 år 5 år

Kontanter og kontantekvivalenter 2,5 % 1 145 1 145 - - - - 2,5 % 294 294 - - - -

Rentebærende fordringer nærstående 5,7 % 283 - - - - 283 6,7 % 133 - - - - 133

Rentebærende ekstern fordring 3,7 % 81 50 - - - 31 5,8 % 67 - 50 - - 17

Lån Islandsbanken 4,3 % - 277 - - - 277 - - 5,3 % - 300 - 300 - - - -

Lån NPA 2,6 % - 14 - - - - 14 2,6 % - 12 - - - - - 12

Lån SEB 3,9 % -1 440 -1 440 - - - -

Obligasjonslån konvertibelt NT 1) 3,8 % - 290 - - - - 290 -

Obligasjonslån FRN Aker 01/07 4,1 % - 357 - 357 - - - - 4,6 % - 359 - - - 359 - -

Obligasjonslån 2010 flytende rente 6,1 % - 500 - - - - 500 -

Obligasjonslån 2012 fast rente 8,0 % - 500 - - - - - 500

Sum - 429 838 - - 277 - 790 - 200 -1 617 -1 446 50 - 359 - 138
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Øvrig virksomhet:

Effektiv rentesats og reprisingsanalyse

For de vesentligste rentebærende finansielle eiendeler og rentebærende finansielle forpliktelser viser følgende tabell effektiv

rentesats på balansedagen og tidspunkt for reprising.

Det er ingen vesentlig forskjell på bokførte verdier og virkelige verdier for finansielle instrumenter.

Fastsettelse av virkelig verdi 

Nedenfor oppsummeres de viktigste metodene og forutsetninger som anvendes ved fastsettelse av virkelig verdi på de finan-

sielle instrumentene medtatt i tabellene.

Verdipapirer

Virkelig verdi er basert på notert markedspris på balansedagen uten fradrag for transaksjonsutgifter.

Finansielle derivater

Markedsverdien på valutaterminkontrakter utgjør notert markedskurs diskontert med perioderenten for relevante valutaer. For

rentebytteavtaler benyttes også markedskurs. Disse megleranslagene testes mot egne prisingsmodeller 

Ved bruk av diskontert kontantstrømsmetode, er estimerte fremtidige kontantstrømmer basert på beste estimat og diskonte-

ringsrenten er markedsrenten for tilsvarende instrumenter på balansedagen. Hvor andre prismodeller benyttes, bygger disse

på markedsrelaterte data på balansedagen.

Rentebærende lån og kreditter

Virkelig verdi er basert på børskurser så langt slike finnes. Ellers er bokførte verdier antatt å være beste estimat for virkelig verdi.

Kundefordringer og leverandørgjeld og andre fordringer/ forpliktelser

Pålydende beløp anses for å reflektere virkelig verdi siden slike fordringer / forpliktelser i hovedsak har varighet på mindre enn

ett år.

Rentesatser benyttet for å fastsette virkelig verdi

Til neddiskontering av finansielle instrumenter benyttes rentekurven på statsobligasjoner pr. 31. desember 2005 tillagt en margin.

NOTE 37: BETINGEDE FORPLIKTELSER

Prosjektrisiko og usikkerhet

Aker Kværner, Aker Yards og Aker American Shipping sine prosjekter bygger på langsiktig kontrakter, mange av dem totalkon-

trakter til fastpris som er vunnet etter anbudskonkurranser. Manglende evne til å møte leveringstider eller ytelsesgarantier,

samt økning i prosjektkostnadene, kan resultere i kostnader som ikke kan dekkes inn, og som kan være større enn inntektene

fra det aktuelle prosjektet. Der hvor et prosjekt er identifisert som tapsbringende, føres det avsetninger for å dekke fremtidge

2005 2004

Effektiv Effektiv
rente- Inntil 6-12 Over rente- Inntil 6-12 Over

Beløp i mill kroner sats Sum 6 mnd mnd 1-2 år 2-5 år 5 år sats Sum 6 mnd mnd 1-2 år 2-5 år 5 år

Kontanter og kontantekvivalenter 2,5 % 113 113 - - - - 2,5 % 105 105 - - - -

Rentebærende fordringer nærstående 3,8 % 22 22 - - - - - - - - - -

Andre rentebærende fordringer 3,9 % 96 75 7 14 - - 15 - - 15 - -

Pantelån - - - - - - 3,4 % - 191 - 5 - 5 - 11 - 170 -

Banklån 3,0 % - 30 - - - - 30 - 3,0 % - 28 - - - - - 28

Obligasjonslån 2010 NT 8,0 % - 200 - - - - 200 - - - - - - -

Annen rentebærende langsiktig gjeld 6,4 % - 283 - 2 - 3 - 41 - 57 - 180 5,2 % - 305 - 21 - 26 - 45 - 65 - 148

Rentebærende kortsiktig gjeld 7,5 % - 16 - 8 - 8 - - - - - - - - -

Trekkfasilitet - 57 - 57 - - - - - 54 - 54 - - - -

SUM - 355 143 - 4 - 27 - 287 - 180 - 458 25 - 31 - 41 - 235 - 176
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tap. Regnskapsmessig behandling er basert på tilgjengelig informasjon og anbefalinger. Omstendigheter og informasjon kan

endre seg i etterfølgende perioder, og endelig utfall kan derfor bli bedre eller dårligere enn hva vurderingene gjort på tids-

punktet for utarbeidelsen av regnskapet tilsa.

Rettslige tvistemål

Med virksomheter spredt over hele verden er selskaper i konsernet, gjennom deres aktiviteter, involvert i ulike tvister. Avset-

ninger er gjort for å dekke forventede tap som følge av disse tvistene i den grad negative resultater er sannsynlige og pålite-

lige estimater kan lages. Endelig avgjørelse i slike saker vil imidlertid alltid være forbundet med usikkerhet og kan resultere i

at ansvaret overstiger de bokførte avsetningene.

Holborn

I 2000 inngikk Aker Kvaerner Netherlands B.V. og Holborn Europa Raffinererie GmbH kontrakter for levering av en dampom-

former samt en enhet for fjerning av svovel og omdannelse av aromatiske forbindelser slik at raffineriet kan produsere diesel

med svært lavt innhold av svovel og  aromatiske forbindelser i samsvar med drivstoff direktivene til EU.

Aker Kværner Netherlands B.V har iverksatt rettslige prosesser mot Holborn Europa Raffinererie GmbH for betaling av utestående

fakturaer i størrelsesorden EUR 9.2 millioner og tilbakebetaling av beløp trukket på bankgarantier i størrelsesorden EUR 7 millio-

ner. Holborn Europa Raffinererie Gmbh har avvist kravet og fremmet motkrav i størrelsesorden EUR 35 millioner basert på påståtte

defekter, forsinkelser, grov uaktsomhet og/eller forsettlige feil ved gjennomføring av prosjektet. Aker Kværner Netherlands B.V har

avvist motkravet fra Holborn Europa Raffinererie GmbH. Kjennelsen fra 2004 som gav Holborn Europa Raffinererie GmbH i Neder-

land rett til å båndlegge bankbeholdninger og utestående fordringer  på inntil EUR 10 millioner ble opphevet i 2005.

Retten har oppfordret partene til å inngå forlik i størrelsesorden EUR 3.5 - 8.8 millioner. Man har imidlertid ikke lyktes i å inngå

en slik avtale. Selv om utfallet ikke kan anslås med sikkerhet, forventer vi ikke at forholdet vil ha en vesentlig negativ innvirk-

ning på vår finansielle stilling eller resultater.

Valhall

Aker Kværner inngikk en kontrakt med BP for innkjøp og bygging av understellet til vanninjeksjonsplattformen på Valhall feltet

i Nordsjøen. Installasjonen ble forsinket fordi pælene til understellet ikke kunne drives tilstrekkelig ned i havbunnen. Etter

avtalte utbredringer ble plattformen installert i august 2003. BP har forbeholdt seg retten til å kreve tilbakebetalt kostnader for

utbedringsarbeidet dersom det blir slått fast at årsaken til problemene faller innenfor vårt ansvar. I tillegg har BP forbeholdt

seg retten til å kreve å dagbøter grunnet forsinket levering.

Aker Kværner og BP har ennå ikke kommet frem til en endelig konklusjon i denne saken. Kontraktens tidsbegrensning med

hensyn til eventuelle krav har ført til at begge parter nå har tatt ut stevninger til en volgiftsdomstol. Samtidig fortsetter man

dialogen for å prøve å komme til enighet. Aker Kværner opprettholder sine opprinnelige krav i størrelsesorden NOK 650 millio-

ner for tilleggsarbeider under kontrakten mens BP krever i størrelsesorden NOK 550 millioner som kompensasjon for kostna-

der påløpt som resultat av problemet med pælene samt en konvensjonalbot for forsinkelsene. Aker Kværners vurdering er at

tvistemålet ikke vil ha noe innvirkning på konsernets resultater. Til tross for at partene har bragt saken inn for en voldgiftsdom-

stol, som det neste steget i en formell prosess, vil partene fortsette å forhandle direkte  for å prøve og finne en løsning utenfor

rettsapparatet.

Warnow

EU-kommisjonen besluttet i oktober 2004 formelt å foreta granskning hvorvidt  Kvaerner Warnow Werft GmbH, et dattersel-

skap av Aker Yards AS som nå har skiftet navn til Aker Warnow Werft, mottok om lag EUR 61 millioner (tillagt renter) i angive-

lig for mye utbetalte subsidier fra de tyske myndighetene i forbindelse med privatiseringen av verftet i 1992, og dersom dette

er korrekt, i hvilken grad Kværner kan bli påbudt å tilbakebetale noe av subsidiene. Kommisjonen avsa kjennelse den 29.

oktober 2004 hvor subsidier på om lag EUR 26,5 millioner(inklusive renter frem til mai 2005)av mottatt subsidier i restrukture-

ringsperioden ikke ble brukt i henhold til vilkår godkjent av EU-kommisjonen og at tilbakebetaling  skulle igangsettes av tyske

myndigheter. Kværner er av den oppfatning at mottatte subsidier i restruktureringsperioden ble brukt i henhold til vilkår god-

kjent av EU-kommisjonen og at tilbakebetaling ikke kan kreves.

I løpet har Aker Warnow Werft mottatt krav om tilbakebetaling, imidlertid har selskapet mottatt fra en tysk rettsinstans , midler-

tidig betalingsutsettelse inntil Den europeiske ”Court of Justice” (ECJ) har vurdert gyldigheten av Kommisjonens tilbake-

betalingskrav. Etter omorganisering av verftene i Tyskland, er det enighet at Kværner (Aker Maritime Finance etter fusjonen i

slutten av 2005) har det finansielle ansvaret i denne saken.
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IPSCO

Kværner har fremmet et krav på USD 14 millioner for kostnadsbesparelser og bonusutbetalinger på en prosjektledelses

kontrakt for utviklingen og konstruksjonen av et stålplate anlegg. IPSCO hevder at Kværner er ansvarlig for kostnadsoverskri-

delser og bøter på opp til USD 66 millioner. Kværner fraskriver seg ansvar for disse kravene. Kværner (nå Aker Maritime

Finance) har utstedt en morselskapsgaranti for dette prosjektet med en kontra sikkerhet fra Kværner (UK) Limited.

Skatt

Aker ASA og dets datterselskaper har løpende saker til vurdering hos lokale skattemyndigheter i enkelte av landene konser-

net opererer i. Aker ASA har i henhold til god regnskapskikk behandlet de sakene som ikke er endelig avgjort ut fra tilgjenge-

lig informasjon på tidspunkt for avleggleggelse av årsregnskapet.

NOTE 38: TRANSAKSJONER OG AVTALER MED NÆRSTÅENDE PARTER

Hovedaksjonæren i Aker ASA er TRG Holding AS som igjen er kontrollert av Kjell Inge Røkke via The Resource Group 

(TRG) AS . Alle virksomheter kontrollert av Kjell Inge Røkke anses som nærstående i forhold til Aker  konsernet.

Aker  har ingen vesentlig mellomværende eller andre transaksjoner mot Kjell Inge Røkke utenom styrehonorar og andre god-

gjørelser som beskrevet i note 39.

Aker Seafoods Holding AS, et datterselskap av Aker ASA har ved utgangen av 2005 283 mill kroner ( 2004 133 mill kroner) i

rentebærende fordring mot det tilknyttede selskapet p/f Næraberg. Endringen i løpet av året kan i hovedsak henføres til

Nærabergs kjøp av fartøyet Atlantic Navigator fra Aker.

NOTE 39: SAMLET LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL KONSERNSJEF OG LEDENDE ANSATTE

Alle ansatte i Aker ASA herunder konsernsjefen og ledende ansatte har kollektiv pensjonsordning som en del av ansettelses-

avtalen. Enkelte ledende ansatte har bonusavtale som blant annet er avhengig av verdiutviklingen i enkelte datterselskaper i

Aker konsernet. Konsernsjefen og konserndirektørene har en garantilønn i en periode på seks måneder utover oppsigelsesti-

den på seks måneder.

Det er utbetalt 3 491 666 i styrehonorar i 2005. I tillegg til styrehonorar har styrets leder mottatt kr 0 i lønn og kr 39 141 i andre

godtgjørelser for utførelse av arbeidsoppgaver som kommer i tillegg til styreledervervet.

Konsernsjef Leif-Arne Langøy:

Konsernsjefen har mottatt kr ‘3 939 886 i ordinær lønn, samt kr 242 405 i andre godtgjørelser. Selskapet har innbetalt 

kr 96 182 i pensjonspremie under den kollektive ordningen for konsernsjefen i 2005.

I tillegg til konsernsjefen består konsernledelsen av tre konsernledere, som samlet har mottatt følgende lønn og annen 

godtgjørelse i 2005:

Beløp i kroner

Ordinær lønn 6 018 868

Bonus og andre godtgjørelser 5 464 174

Innbetalt pensjonspremie 253 352

NOTE 40: AKSJER EID AV KONSERNSJEF, STYRE OG LEDENDE ANSATTE I AKER ASA
Antall

Kjell Inge Røkke 1) 49 069 690

Harald Magne Bjørnsen 700

Lapas v/Leif-Arne Langøy 2) 31 000

1) Eier 99,65% direkte og indirekte i TRG Holding AS, som igjen eier 49 069 690 aksjer i Aker ASA (67,8%)

2) Eier også 133 333 b-aksjer (0,26%) i TRG Holding AS

I forbindelse med fusjon med Aker RGI Management AS i 2004 kjøpte Aker ASA alle utestående aksjer i Aker RGI Manage-

ment AS. Aker RGI Management var dermed 100% eid av Aker ASA før fusjonen. Salgsavtalen inneholdt fremtidig variabelt

vederlag på 37 mill kroner, som ble oppfylt i 2005. Ved utgangen av 2005 var utestående mot de tidligere aksjonærene i 

Aker RGI Management 54 mill kroner.
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NOTE 41: HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Salg av Aker Kvaerner Power & Automation Systems AS (AKPAS)

Aker Kværner solgte 3. februar 2006 det Stord baserte datterselskapet Aker Kvaerner Power and Automation Systems til det

finske selskapet Wãrtsilä for 110 millioner kroner. Dette inkluderer ca 15 millioner kroner i netto kontanter. Transaksjonen vil gi

en gevinst i størrelsesorden 90 millioner kroner i forhold til bokførte verdier hos Aker Kværner. AKPAS tilbyr kraft og automa-

sjonssystemer til det marine markedet, til olje og gass markedet og til segmenter innen det industrielle markeredet. Det to år

gamle selskapet har 135 ansatte.

Salg av Pulping og Power virksomheten til Metso

Etter mange års målbevisst og fokusert innsats på å bygge en sterk Pulping og Power virksomhet, har Aker Kværner signert

en intensjonsavtale for å selge disse virksomhetene til Metso. Transaksjonen vil gi Pulping og Power virksomhetene muligheter

til å vokse med nye eiere og Aker Kværner vil frigjøre finansielle og menneskelige ressurser for å konsentrere innsatsen innen

andre kjerneområder. Transaksjonsverdien er estimert til å være i størrelsesorden 3 milliarder kroner etter justeringer. Oppkjø-

pet er betinget av gjennomført due diligence fra Metso, signering av endelig salgsavtale og godkjenning fra relevante myn-

digheter. Partene har til hensikt å signere endelig avtale innen midten av april 2006.

For Aker Kværner vill avtalen ha en positiv kontanteffekt i størrelsesorden 2,6 milliarder koner. Netto gevinst i forhold til bok-

førte verdier i virksomhetene er estimert til totalt 2,4 milliarder kroner. Aker Kværner vil fortsette å drive Pulping og Power inntil

endelig gjennomføring av transaksjonen. Partene har avtalt en justeringsmekanisme for prisen hvor Aker Kværner beholder

endringer i egenkapitalen fra oktober 2005 til endelig gjennomføring av transaksjonen.

Av Aker Kværner sine 22 000 ansatte som betjener den internasjonale olje-, gass- og prosessindustrien, så utgjør Pulping og

Power virksomhetene omtrent 2 000 ansatte med hovedaktivitetene i Sverige, Finland, USA, Canada, Japan og Brasil. I 2005

hadde Pulping og Power virksomheten driftinntekter på 4 523 millioner kroner, en EBITDA på 329 millioner kroner og en EBIT

på 279 millioner kroner. Ordrereserven var 31. desember på 4 819 millioner kroner 

Kjøp av 15 prosent i Aker Kvaerner Powergas Pvt Ltd

Aker Kværner ble i 1976 aksjonær i ingeniør selskapet Aker Kvaerner Powergas i Mumbai. Aker Kværner har siden gradvis

øket sin eierandel til 48,9 prosent og vil nå øke dette ytterligere til 64 prosent. I tillegg til Aker Kværner er det stiftelser for de

ansatte som er vesentlige eiere. Aker Kvaerner Powergas er involvert i både olje og gass prosjekter og i prosjekter for den

landbaserte prosessindustrien og vil bli konsolidert i segmentet Feltutvikling.

Aker Kvaerner Powergas er av strategisk viktighet, og Aker Kværner vil øke bruken av de nesten 1 000 høyt utdannede inge-

niørene i Powergas i prosjekter over hele verden. Aker Kvaerner Powergas har i mange år levert solide resultater, og tilgang til

kompetente ingeniører er strategisk viktig i et stramt, internasjonalt jobb marked for tekniske spesialister. Tilgang til kompe-

tente ingeniører med relevant erfaring er nøkkelen i konkurransen for og gjennomføringen av nye prosjekter.

Aker Yards planlagt kjøp av verft fra Alstom

Den 4. januar 2006 ble det annonsert at en intensjonsavtale mellom Aker Yards og Alstom vedrørende kjøp av verft i Saint-

Nazaire and Lorient. Planen er å etablere et nytt selskap hvor Aker Yards vil eie 75% og Alstom resterende 25% frem til 2010.

Aker Yards betaler 50 millioner euro for 75% av aksjene i det nye selskapet. Avhengig av finansielle resultater i verftene vil res-

terende 25% bli solgt til Aker Yards til maksimum 125 million euro i 2010. Estimert beløp på 350 million euro vil bli skutt inn i

det nye selskapet av Alstom. Av dette vil 100 millioner euro dekke nødvendig arbeidskapital.

Gjennomføringen av transaksjonen avhenger av ulike betingelser, som ferdigstillelse av avtale, godkjennelse av EU's konkur-

ransemyndigheter, finansiering, ferdigstillelse av verdivurderings prosess og eventuelle andre forhold.

Transaksjonen vil bli behandles som salg av anleggsmidler fra Chantiers de l'Atlantique til Aker Yards. LNG skipene som er

under konstruksjon ved verftene er ikke å anse som en del av transaksjonen. Utover LNG skipene inkluderes resterende

ordrebok i transaksjonen. Ytterligere opplysninger iht IFRS 3 om transaksjonen kan ikke avgis da detaljene på dette nivået

ikke er klare.
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NOTE 42: OFFENTLIGE TILSKUDD

Aker Yards

I 2005 har Aker Yards konsernet mottatt tilskudd fra det offentlige relatert til forskning og utvikling (21 mill kroner), verftssubsi-

dier (173 mill kroner) og andre tilskudd (12 mill kroner).

Aker American Shipping

Aker Philadelphia Shipyard (APSI) har mottatt statstilskudd og ulike subsidier fra føderale og kommunale mydigheter i USA 

på til sammen USD 438,6 mill. Dette er beskrevet i Hovedavtelen (Master Agreement) mellom Selskapet og de amerikanske

myndighetene (Government Parties) datert 16. desember 1997, med tilleggsavtale datert 30. juli 1999.

Bevilget ramme i henhold til hovedavtalen er fordelt som følger:

Forprosjektering på utvikling av verftet USD 42,0 mill*)

Initiale anleggskostnader USD 259,6 mill*)

Opplæringsprogram for ansatte USD 137,0 mill 

*) Selskapet ble i 2001 bevilget en overføring av USD 50 mill fra budsjettet for forprosjektering til anleggsbudsjettet. Totalen på

USD 438,6 mill var upåvirket av dette.

I tillegg til statstilskudd og subsidier har Aker Philadelphia Shipyard også lånefinansiering.

Selskapet har brukt opp bevilget ramme knyttet til forprosjektering og initiale anleggskostnader og mottok derfor ikke refusjon

for utlegg relatert til dette i 2005.

Når det gjelder kostnader knyttet til opplæringsprogram for ansatte, har selskapet mottatt refusjon på USD 8,6 mill for årene til

og med 31.12.05.

Akkumulert ved utløpet av desember 2005 har selskapet mottatt USD 132 mill av bevilget ramme knyttet til påløpte kostnader

for opplæring av ansatte pr 31.12.2005.

Øvrige forpliktelser og sikkerhetsstillelser

APSI er, i tillegg til anleggskostnader bevilget via Hovedavtalen, forpliktet til å gjennomføre anleggsinvesteringer på til sam-

men USD 135 mill innen utløpet av desember 2014. Selskapet har fått bekreftet fra PSDC at om lag USD 126,6 mill av disse

forpliktelsene er oppfylt pr 31.12.04. Basert på investeringene som er gjennomført i 2005 anslås om lag USD 132 mill av for-

pliktelsene på USD 135 mill å være oppfylt ved utgangen av desember 2005. Selskapet forventer at hele forpliktelsen vil være

oppfylt i løpet av første halvår 2006.

I vilkårene i Hovedavtalen har APSI og tidligere Kværner ASA forpliktelser knyttet til definerte operative nøkkeltall, restriksjoner

etc. i en 15 års periode. Selskapet forventer å oppfylle disse vilkårene og betingelsene.

I 2001 mottok APSI bevilgninger på USD 50 mill fra PSDC til dekning av initiale anleggskostnader. Bevilgningen var opprinne-

lig knyttet til opplæringskostnader for personell. Som følge av dette aksepterte APSI å ”match” de statlige bevilgningene for

opplæringskostnader fra 01.04.2002 og helt til de resterende bevilgningsrammene for opplæringskostnader var utnyttet. De

resterende bevilgningsrammene knyttet til opplæring av personell ventes å bli utnyttet fullt ut i løpet av 2006. Ved utgangen av

desember 2005 har selskapet oppfylt USD 48,3 mill av forpliktelsene knyttet til opplæringskostnader. Det er forventet at hele

forpliktelsen vil være oppfylt i løpet av 1. kvartal 2006.

I tillegg er APSI i henhold til vilkårene i hovedavtalen, pålagt å betale et ordinært vedlikeholdsgebyr for verftsområde månedlig

til PSDC på om lag USD 28 000.

Den 13. september 2002 sluttførte APSI en avtale med City of Philadelphia (og andre) der partene er enige om eiendoms-

skatt og skatt knyttet til bruk og forvaltning for årene 2001 til 2017. Selskapet er forpliktet til en årlig beskatning fra om lag

USD 3,3 mill til USD 3,6 mill med start i 2003.
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NOTE 43 RESULTATREGNSKAP OG NOTER 2003

Resultatregnskap og noter for året 2003 for Aker RGI Holding AS må fremlegges i henhold til børsforskrift.

Regnskapet er utarbeidet i henhold til Norsk Gaap og er  derfor ikke sammenlignbart med resten av årsregnskapet, som er

utarbeidet i henhold til IFRS.

Beløp i mill kroner Note 2003

Driftsinntekter a 13 809 

Varekostnad og beholdningsendringer -8 610 

Lønnskostnader b -3 135 

Andre driftskostnader -1 261 

Driftsresultat før avskrivninger og  amortiseringer 803 

Avskrivninger -376 

Amortisering -117 

Spesielle driftsposter -32 

Driftsresultat a 278 

Resultat fra investering i  tilknyttede selskaper c -448 

Netto finansposter d -956 

Spesielle finansposter e 122 

Resultat før skatt a -1 004 

Skattekostnad f 75 

Årets resultat -929 

Minoritetsinteresser -8 

Majoritetensandel -921 

a) Virksomhetsinformasjon basert på  konsernstruktur i 2004, fordeles som følger:

Drifts- Drifts-

Beløp i mill kroner inntekter resultat

Aker Kværner -   -  

Aker Yards 9 713 606 

Aker Seafoods 1 523 -49 

Aker Material Handling 1 981 -110 

Øvrige virksomhet 593 -104 

Aker RGI Holding AS med holdingselskaper og elimineringer -1 -65 

Aker RGI Holding AS Konsern 13 809 278 
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Driftsinntekter geografisk fordelt basert på kundens lokalisering er som følger:

Beløp i mill kroner Driftsinntekter

Norge 2 774 

EU 8 095 

Asia 831 

Nord Amerika 1 127 

Øvrige områder 982 

Sum 13 809 

b) Lønnskostnader fordeles som følger:

Lønn 2 519 

Folketrygdavgift 421 

Pensjonskostnader 50 

Andre ytelser 145 

Sum 3 135 

Gjennomsnittlig antall ansatte 11 862 

c) Andel resultat i tilknyttede selskaper omfatter resultat fra følgende selskaper

Avantor ASA -2 

Kværner ASA -434 

Øvrige -12 

Sum -448 

d) Netto finansposter omfatter følgende poster:

Renteinntekter 350 

Rentekostnader 1) -872 

Renteresultat -522 

Netto agiotap/gevinst 52 

Netto finansinntekter/kostnader -486 

Netto finansposter -956 

e) Gevinst ved salg av aksjer på 122 mill kroner i 2003 kan henføres til Avantor. Aker RGIs 39,9% andel

i Avantor ble solgt i slutten av 2003 for 462 mill kroner.

f) Konsernets skatter er sammensatt som følger:

BETALBARE SKATTER:

Norge -  

Utenfor Norge -102 

Sum betalbar skatt -102 

ENDRING UTSATT SKATT:

Norge 130 

Utenfor Norge 47 

Sum endring utsatt skatt 177 

Sum 75 
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NOTE 44: FORKLARINGER TIL OVERGANGEN TIL IFRS

Dette er konsernets første konsoliderte regnskap avlagt i henhold til IFRS.

Regnskapsprinsippene beskrevet i note 1 er anvendt ved avleggelse av det konsoliderte årsregnskapet for 2005 og for den

sammenlignbare informasjonen for 2004, det vil si regnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2004 samt

proformatallene for året 2004.

Ved avleggelse av åpningsbalansen for 2004 etter IFRS, har konsernet justert beløp i tidligere avlagte regnskap etter norsk

god regnskapsskikk (NGAAP). En forklaring på hvordan overgangen har hatt vesentlig effekt på konsernets resultat og

balanse følger i tabeller nedenfor.

Note 1) Pensjoner

Alle akkumulerte aktuarielle gevinster og tap knyttet til konsernets ytelsesplaner er ved overgangene til IFRS innregnet i

regnskapet i henhold til IFRS 1 (frivillig unntak). I tillegg er enkelte ordinger i Finland omdefinert til ytelsesplan under IAS 19,

samt at diskonteringsrenten er redusert fra 6,5% under NGAAP til 5,5% under IFRS. Dette har førte til en netto økning i

pensjonsforpliktelser i regnskapet per 1. januar på 53 millioner kroner og 689 millioner kroner 1 januar 2004 (proforma).

Tilsvarende har endringer ført til økt pensjonskostnad på 14 millioner kroner i regnskapet for 2004 og 24 millioner kroner for

hele året (proforma).

Note 2) Goodwill

Amortisering av goodwill er ikke lenger et krav etter IFRS, men bokført verdi  av goodwill må årlig testes for verdiforringelse.

371 millioner kroner i goodwillamortisering i regnskapet for 2004  og 468 mill kroner i proforma regnskapet for 2004 er

reversert under IFRS og har økt goodwill og egenkapital tilsvarende.

I tillegg er ikke badwill tillatt oppført i balansen og badwill i forbindelse med sammenslåingen mellom Aker og Kværners

verftsindustri er dermed resultatført i regnskapet for 2004 med  840 mill kroner. I proforma regnskapet er dette hensyn tatt

ved etableringstidspunktet i 2004.

Note 3) Lån bokført til amortisert verdi

Ved refinansieringen av Kværnerkonsernet i 2001/2002, ble en del av gjelden konvertert til et lån med endrede betingelser.

Under NGAAP ble det bestemt at man skulle fortsatt skulle føre lånet til nominell verdi i regnskapet

I henhold til IAS 39 er det antatt at verdien av lånet skulle ha vært redusert til virkelig verdi på tidspunktet for transaksjonen 

og at den påfølgende økningen i verdit tilbake til nominell verdi skulle vært ført som rentekostnad over lånets løpetid som går

til 2011.

Denne justeringen medfører en reduksjon i bokført verdi av lånet på 1 099 millioner kroner i proforma åpningsbalansen for

2004 og 1 063 mill kroner på etableringstidspunktet 31.mars 2004. Rentekostnaden har i proforma regnskapet for 2004 økt

med 84 millioner kroner, og i regnskapet for 2004 med 63 mill kroner. Verdsettelsene er basert på en rente på årlig rente på

8%.

Note 4) Skatt

Endringer i skattekostnad og utsatt skattefordel er ført på grunn av endringene angående verdien av pensjonsforpliktelsene

og rentekostnader.

Note 5) Tilknyttede selskap

Aker 21,7% andel i Kværner ble i henhold til Norsk GAAP klassifisiert som aksjer i imidlertidig eie og aksjene ble dermed

vurdert til kostpris. I henhold til IFRS vil Kværner aksjene være å betrake som tilknyttet selskap og følgelig vurderes etter

egenkapitalmetoden. Derfor er resultat for 2004 og balansen pr 31.12.2004 justert med andel resultat fra Kværner med -99

mill kroner.
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Note 6) Restrukturering

Enkelte restrukureringsavsetninger i henhold til NGAAP kan ikke videreføres i henhold til IFRS og er utgiftsført med 71 mill kroner

i proforma regnskapet for 2004 og 62 mill kroner i faktisk 2004. I tillegg er 143 mill kroner i restrukturering avsatt i forbindelse

med merverdianalyse ved sammenslåingen av Aker og Kværner skipsfartsvirksomhet og redusert kostnadsføring i Aker Yards

i 2004 med tilsvarende beløp.

Note 7) Bygninger, anlegg og utstyr

Aker har videreført bokførte verdier og tester for verdifall når det er indikasjoner på det.

Aker har anvendt virkelig verdi på enkelte eiendeler som ny kostpris. Vurderingen er gjort med bakgrunn i ekstern

verdivurdering. Effekten er økt kostpris med 23 mill kroner. Økte avskrivninger i 2004 er 6 mill kroner.

Note 8) Omregningsdifferanse vedrørende utenlandske foretak

Omregningsdifferanser som oppsto før 1. januar 2004, er inludert i annen egenkapital.

IAS 39 pr 01.01.2005

Note 9) Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter som fungerer som valutasikring av fremtidige inntekter og kostnader i fremmed valuta, ble ikke

regnskapsført under tidligere GAAP. Det er nå fastslått at disse instrumentene i Aker Kværner ikke kvalifiserer for

sikringsbokføring under IFRS (se note 36 for nærmere omtale). Effekten er en inntektsføring av 181 millioner kroner pr. 1.

januar 2005. - 11 millioner kroner gjelder endret metode for beregning av virkelig verdi på finansielle instrumenter.

Note 10) Aksjer holdt for salg

Verdijustering av aksjer holdt for salg utgjør 25 mill kroner i 2005.

EFFEKT OVERGANG TIL IFRS - REGNSKAP

Balanse Resultat Kursregulering Balanse

Note 1. januar 2004 kapitalforh. 31.desember

Beløp i mill kroner 2004 andre poster 2004

Egenkapital i henhold til tidligere prinsipp (NGAAP) 6 284 -594 2 512 8 202 

Kapitalforhøyelse, kursregulering,fusjon og utbytte -115 -115 

Pensjon 1 -53 -14 -   -67 

Goodwill 2 -   371 -   371 

Inntektsføring av badwill 2 840 840 

Utsatt skatt 4 31 37 -   68 

Ansvarlig lån 3 -   -63 -   -63 

Utbytte 11 -   -11 -   

Restrukturering 6 13 80 93 

Tilbakeført tidligere nedskrivninger 7 23 -6 17 

Andel resultat Kværner 5 -99 -99 

Klasseavsetning -   -4 -4 

Total justeringer 25 1 142 -127 1 041 

Egenkapital i henhold til nytt prinsipp (IFRS) 6 309 548 2 385 9 243 

Total justeringer fordeles mellom majoriteten og minoritetens andel av egenkapital

Sum egenkapital henført til majoritets eierne av morselskapet 6 053 380 -313 6 120 

Minoritetsinteresser 256 168 2 698 3 123 
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EFFEKT OVERGANG TIL IFRS - PROFORMA

Balanse Resultat Kursregulering Balanse

Note 1. januar 2004 kapitalforh. 31.desember

Beløp i mill kroner 2004 andre poster 2004

Egenkapital i henhold til tidligere prinsipp (NGAAP) 9 247 -430 -615 8 202 

Pensjon 1 -689 -24 -   -713 

Goodwill 2 158 468 626 

Utsatt skatt 4 2 40 -   42 

Ansvarlig lån 3 1 184 -84 1 100 

Finansielle instrumenter -   -   -  

Utbytte 11 -   -11 -  

Restrukturering 6 -   72 -   72 

Tilbakeført tidligere nedskrivninger 7 23 -6 17 

Endring i klasseavsetning -   -4 -4 

Proforma effekter -   -   -  

Andel resultat Kværner 5 -   -99 -   -99 

Total justeringer 689 363 -11 1 041 

Egenkapital i henhold til nytt prinsipp (IFRS) 9 936 -69 -626 9 243 

Total justeringer fordeles mellom majoriteten og minoritetens andel av egenkapital

Sum egenkapital henført til majoritets eierne av morselskapet 6 945 -304 -523 6 120 

Minoritetsinteresser 2 991 235 -103 3 123 
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Aker Aker Aker RGI

ASA ASA Holding AS

Beløp i mill kroner Note 2005 13.02-31.12.04 2003

Sum inntekter 0   0 0  

Lønn og andre personalkostnader 1 -61 -39 -10 

Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 -7 -5 -13 

Andre driftskostnader 2 -28 -51 -71 

Salgsgevinster/salgstap driftsmidler 3 2 0 1 

Driftsresultat -94 -95 -93 

Aksjeutbytte fra datterselskaper 14 66 0  

Aksjeutbytte andre 4 0 0  

Mottatt konsernbidrag fra datterselskaper 0 380 958 

Renteinntekter fra selskaper innen konsernet 101 23 343 

Gevinst ved salg av aksjer 2 343 0 0

Andre rente- og finansinntekter 73 95 603 

Rentekostnader til selskaper innen konsernet -225 -134 -302 

Nedskrivning aksjer og fordringer 15 -4 -29 -1 195 

Andre rente- og finanskostnader 14 -230 -152 -686 

Resultat etter finansielle poster 1 982 154 -372 

Skattekostnad-inntekt på ordinært resultat 9 45 -93 86 

Skattekostnad som følge av redusert balanseført utsatt skattefordel 9 0 -509 0  

Årsresultat 2 027 -448 -286 

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT:

Årsresultat 2 027 -448 -286 

Avsatt utbytte -746 0 0  

Overført fra/(avsatt til) annen egenkapital -1 281 448 286 

Sum 8 -   -   -  

Mottatt konsernbidrag fra datterselskap mot investering i datter før skatt 2 092 

Avgitt konsernbidrag uten skatteeffekt til datterselskaper -519 0 0  

Avgitt konsernbidrag etter skatt til datterselskaper 0 0 -264 

Resultatregnskap, Aker ASA
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Aker Aker Aker RGI

ASA ASA Holding AS

Beløp i mill kroner Note 2005 2004 2003

EIENDELER

Goodwill 4 95 58 -  

Utsatt skattefordel 9 -   494 494 

Sum immaterielle eiendeler 95 552 494 

Kunst, kontormaskiner, biler og inventar 42 44 41 

Bygninger, boliger og tomter 3 3 3 

Sum varige driftsmidler 4 45 47 44 

Aksjer i datterselskaper 5,15 12 363 13 316 7 504 

Aksjer i tilknyttede selskaper 5 -   -   2 

Andre langsiktige aksjer etc 5 10 363 38 

Langsiktige fordringer på konsernselskaper 6,15 7 720 605 3 240 

Andre finansielle anleggsmidler 6,10 16 121 209 

Sum finansielle anleggsmidler 20 109 14 405 10 993 

Sum anleggsmidler 20 249 15 004 11 531 

Kortsiktige fordringer på konsernselskaper 38 236 73 

Fordring konsernbidrag 2 092 586 1 156 

Andre kortsiktige fordringer etc 14 15 62 53 

Andre kortsiktige plasseringer 7 50 -   16 

Betalingsmidler 17 928 185 156 

Sum omløpsmidler 3 123 1 069 1 454 

Sum eiendeler 23 372 16 073 12 985 

EGENKAPITAL OG GJELD

Aksjekapital 3 214 2 423 1 605 

Egne aksjer -   -185 -30 

Overkursfond 2 071 2 334 630 

Annen innskutt egenkapital 3 236 3 235 -  

Sum innskutt egenkapital 8 521 7 807 2 205 

Annen egenkapital 4 661 -   4 208 

Sum opptjent egenkapital 4 661 -   4 208 

Sum egenkapital 8,19 13 182 7 807 6 413 

Pensjonsforpliktelser 10 105 127 124 

Sum avsetninger for forpliktelser 105 127 124 

Langsiktig gjeld til konsernselskaper 11,16 1 708 1 160 3 892 

Anvarlig interne lån til konsernselskaper 11,16 4 848 4 694 -  

Annen langsiktig gjeld 11 1 453 1 891 1 048 

Sum annen langsiktig gjeld 8 009 7 745 4 940 

Kortsiktig gjeld til konsernselskaper 11 1 525 357 1 229 

Annen kortsiktig gjeld 11 551 37 279 

Sum kortsiktig gjeld 2 076 394 1 508 

Sum egenkapital og gjeld 23 372 16 073 12 985 

Balanse pr 31.12.

Oslo, 15. februar 2006

For Aker ASA

Kjell Inge Røkke Lone Fønss Schrøder Bjørn Flatgård Jon Fredrik Baksaas

(Styrets leder) (Nestleder) (Styremedlem) (Styremedlem)

Kjeld Rimberg Kjell A. Storeide Atle Tranøy Stein Aamdal

(Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem)

Bjarne Kristiansen Harald Magne Bjørnsen Leif-Arne Langøy

(Styremedlem) (Styremedlem) (Konsernsjef)
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Aker Aker Aker RGI

ASA ASA Holding AS

Beløp i mill kroner Note 2005 13.02-31.12.04 2003

Resultat etter finansielle poster 1 982 154 -372 

Salgstap/(-gevinst) og nedskrivninger -2 285 29 976 

Urealisert valutatap/-gevinst 43 23 -76 

Ordinære avskrivninger 7 5 13 

Endring andre kortsiktige poster etc 1 613 -167 -237 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 360 44 304 

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler 4 -   -10 -  

Utbetaling ved kjøp aksjer og andeler i andre selskaper 5 -152 -2 738 -339 

Salgssum ved salg av varige driftsmidler 4 2 -   2 

Salgssum ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper 5 1 499 -   158 

Kontantstrøm fra andre investeringer/salg 6 -289 -   157 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 1 060 -2 748 -22 

Kontantinnskudd -   2 737 -  

Opptak av langsiktige lån 11 1 533 2 751 2 252 

Nedbetaling av langsiktige lån 11 -1 580 -491 -1 132 

Utbetaling/innbetalt kortsiktig rentebærende gjeld/fordring -89 -2 095 -921 

Utbetalt/innbetalt utbytte og konsernbidrag 8 -1 541 -13 -485 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -1 677 2 889 -286 

Kontantstrøm gjennom året 743 185 -4 

Bankbeholdning inngående balanse 185 -   160 

Bankbeholdning 31.12 928 185 156 

Kontantstrømoppstilling
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.

Datterselskap/tilknyttet selskap

Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til

anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når

verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.

Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av

tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er

fratrukket investeringens verdi i balansen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige

poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

opptakstidspunktet

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være

forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Obligasjonslånet med fastrente vurderes etter amortisert kost.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning

til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer, sertifikater, som omløpsmidler) vurderes til laveste av  anskaffelseskost og virkelig verdi på

balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som finansinntekt.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler

kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives

i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til

gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de

fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Pensjoner

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er

basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra

folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang.

Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over

antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i

beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid  hvis avvikende

ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

Regnskapsprinsipper
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Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er

beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige

verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende

midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i

den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen  er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter,

bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Bruk av estimater

Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter beste estimat og

forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler

og forpliktelser på balansedagen.

Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende.

VESENTLIGE HENDELSER OG EFFEKTER

Kværner Holding AS ble stiftet 13.02.2004. Selskapet ble i 2004 omdannet til allmennaksjeselskap og skiftet navn til Aker

ASA. Selskapet var juridisk overtakende part i fusjonen med Aker RGI Holding ASA som skjedde 27. mai 2004. Kværner

Holding AS var på dette tidspunktet en datterdatter av Aker RGI Holding AS og fusjonen ble dermed regnskapsført som

konsernkontinuitet. Aker ASA har innfusjonert sitt 100% heleide datterselskap Wyndmore Ltd (mor-datter fusjon) i 2005.

Datterselskapet Aker Maritime Finance AS har i 2005 fusjonert med Kværner ASA. Fusjonsvederlaget til Kværners aksjeeiere

bestod av A-aksjer i Aker ASA. Som godtgjørelse for fusjonsvederlaget fikk Aker ASA en fordring på Aker Maritime Finance

AS med 6 275 mill. Selskapet har i 2005 hatt vesentlige gevinster ved  salg av aksjer som i hovedsak består av Kværner ASA

med 1 007 mill, Aker Kværner Yards ASA med 210 mill, samt tingsinnskudd Contract Co Alfa AS og Contract Co Beta AS i

Aker Capital AS til markedsverdi 926 mill.

Av informasjonshensyn presenteres 2003 fra Aker RGI Holding AS som sammenlignbare tall.

NOTE 1: LØNNSKOSTNADER

Lønnskostnader består av følgende:

Beløp i mill kroner 2005 2004 2003

Lønn 35 23 -  

Folketrygdavgift 8 5 -  

Pensjonskostnader 6 -6 8 

Andre ytelser 12 17 2 

Sum 61 39 10 

Gjennomsnittlig antall ansatte 35 26 -  

Konsernsjefen har mottatt kr 3 939 886 i ordinær lønn, samt kr 242 405 i andre godtgjørelser. Selskapet har innbetalt kr 96

182 i pensjonspremie under den kollektive ordningen for konsernsjefen i 2005.

Det er utbetalt 3 491 666 i styrehonorar i 2005. I tillegg til styrehonorar har styrets leder mottatt kr 0 i lønn og kr 39 141 i andre

godtgjørelser for utførelse av arbeidsoppgaver som kommer i tillegg til styreledervervet.

Aker RGI Holding AS kjøpte management tjenester fra Aker RGI Management AS i 2003, og hadde ingen ansatte i denne

perioden.

Alle ansatte i Aker ASA hernunder konsernsjefen og ledende ansatte har kollektiv pensjonsordning som en del av

ansettelsesavtalen.

Enkelte ledende ansatte har bonusavtale som blant annet er avhengig av verdiutviklingen i enkelte datterselskaper i Aker

konsernet.

Se også note 39 og 40 i konsernregnskapet.
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NOTE 2: GODTGJØRELSER

Godtgjørelse til revisor er inkludert i andre driftskostnader og fordeles som følger:

Lovpålagt Attestasjons Andre Skatte Total Total Total

Beløp i mill kroner Revisjon tjenester tjenester rådgivning 2005 2004 2003

Aker ASA 1 -   1 1 3 5 3 

NOTE 3: SALGSGEVINSTER/SALGSTAP DRIFTSMIDLER

Beløp i mill kroner 2005 2004 2003

Salg eiendom 2 -   1 

Totalt 2 -   1 

NOTE 4: ANLEGGSAKTIVA OG GOODWILL

Bevegelsen på anleggskontiene i 2005 fremgår av oversikten nedenfor:

Maskiner/ Bygninger/

Biler/ Boliger/

Beløp i mill kroner Kunst Inventar Tomter Sum Goodwill

Anskaffelseskost pr 01.01 23 76 8 107 59 

Tilgang -   5 -   5 37 

Avgang til anskaffelseskost -   -   -   -   -   

Anskaffelseskost pr 31.12 23 81 8 112 96 

Samlede av- og nedskrivninger -   -62 -5 -67 -1 

Bokført verdi pr 31.12 23 19 3 45 95 

Årets ordinære avskrivninger -   -7 -   -7 -   

Økonomisk levetid 4-8 år 20 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

Goodwill oppsto ved fusjon av Aker RGI Management AS. Oppkjøp av et selskap er blant annet basert på strategisk

tilpasning og antatt økonomisk lønnsomhet over lang tid.

Økningen i 2005 skyldes restoppgjør for Aker RGI Management AS aksjene, jfr note 19.
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NOTE 5: AKSJER

Aksjer i datter omfatter følgende pr 31.12.2005:

Forretnings- Egenkapital Resultat etter 

Beløp i mill kroner Andel i %  1) kontor pr 31.12.05 fin. poster 2005 Bokført verdi

Aker AS 100,00 Oslo -   - 3) -  

Recondo AS 100,00 Oslo 41 - 3) 139 

Norway Seafoods Holding AS 92,40 Oslo 624 -9 3) 762 

Aker Yards ASA 55,59 Oslo 5 029 773 2),5) 2 009 

Atlas-Stord AS 100,00 Bergen 84 16 2) 84 

RGI (Europe) BV 100,00 Rotterdam 690 83 3) 1 809 

Norcrest Finance Corp 100,00 Liberia -15 -5 3) 1 

CS Krabbe AS 100,00 Oslo 6 - 3) 48 

Aker Reassurance AS 100,00 København 7 - 3) 5 

Resource Group International AS 100,00 Oslo 29 -1 3) 33 

Dianor Invest AS 100,00 Oslo 71 6 3) 65 

Intellectual Property Holdings AS 100,00 Oslo -   - 3) -  

Prosessholding AS 100,00 Oslo 307 8 3) 236 

Aker Maritime Finance AS 100,00 Oslo 1 231 49 3) 1 787 

Aker Geo Seismic AS 100,00 Oslo 308 10 3) 316 

Aker Finans AS 85,00 Oslo 1 - 3) 8 

Aker Kværner ASA 50,01 Oslo 4 262 1 018 2),5) 3 523 

Aker Capital AS 100,00 Oslo 1 459 5 3) 1 452 

RGI Inc 1,25 Seattle 1 010 -96 3), 4) 25 

Shipyards Exchange AS 4,60 Oslo 55 -10 3), 4) -  

Aker Mekaniske Verksted AS 35,00 Oslo -1 -4 3), 4) -  

Molde Fotball AS 100,00 Molde 23 -21 3) 57 

Aker Contracting PF AS 100,00 Oslo -   - 3) -  

Aker Barents Base AS 90,00 Oslo -   - 3) 2 

K3 Komplementar Tomt AS 100,00 Oslo -   - 3) -  

Aker American Shipping Holding AS 100,00 Oslo 182 1 3) -  

12 363 

Aksjer i tilknyttet selskap omfatter følgende pr 31.12.2005:

Forretnings- Egenkapital Resultat etter 

Beløp i mill kroner Andel i %  1) kontor pr 31.12.05 fin. poster 2005 Bokført verdi

APS DA 50,00 Oslo 0   0 3) 0  

Sum 0  

1) Aker ASA's eierandel og stemmeandel er lik for alle selskaper.

2) 100% av konsernets egenkapital pr 31.12. og resultat etter finansielle poster 2005

3) 100% av selskapets egenkapital pr 31.12. og resultat etter finansielle poster 2005

4) Datterselskap i konsernet

Andre langsiktige aksjer:

Selskapet eier 9,99% i Aker Insurance AS med kostpris 10 mill.

5) Spesifikasjon av investering direkte eid av Aker ASA i børsnoterte selskap pr 31.12.2005:
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Beløp i mill kroner Aksjer eid Markedsverdi pr aksje Markedsverdi

Aker Kværner ASA 27 520 930,00 414,50 11 407 

Aker Yards ASA 11 452 010,00 324,00 3 710 

Sum 15 118 

Aksjene betraktes som en langsiktig investering av Aker ASA. Kortsiktige svingninger i aksjemarkedet er derfor ikke hensyntatt

i den regnskapsmessige verdivurderingen av aksjepostene. Aksjene er balanseført til kostpris.

NOTE 6: LANGSIKTIGE FORDRINGER OG ANDRE LANGSIKTIGE FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Andre langsiktige finansielle anleggsmidler består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2005 2004 2003

Andre langsiktige fordringer 15 51 43 

Pensjonsmidler 1 36 39 

Aktiverte kostnader -   34 13 

Derivater børsnoterte instrumenter -   -   114 

Sum andre finansielle anleggsmidler 16 121 209 

Langsiktige fordringer på konsernselskaper (1) 7 720 605 3 240 

Sum 7 736 726 3 449 

Samtlige fordringer forfaller til betaling senere enn ett år.

Fordringene renteberegnes iht markedsbetingelser.

(1) Beløpet består av rentebærende fordringer med 7 712 mill kroner og rentefri med 8 mill kroner og fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2005

Aker American Shipping Holding AS 970 

Aker Maritime Finance AS 5 368 

Aker Material Handling Ltd 593 

Aker Seafoods Holding AS 296 

Andre 493 

Sum 7 720 

NOTE 7: ANDRE KORTSIKTIGE PLASSERINGER

Denne post omfatter følgende verdipapirer, vurdert til virkelig verdi:

Anskaffelses Virkelig Periodens Bokført 2005

kost verdi verdi endring (mill kr)

Telenor ASA 50 50 0 50

Sum andre plasseringer 50

Forutsetninger til grunn for vurdering av virkelig verdi er børskurs.
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NOTE 8: SUM EGENKAPITAL

Aksjekapitalen i Aker ASA pr 31.12.2005 består av følgende aksjegrupper:

Antall Samlet pålydende pr 31.12 (mill kr)

egne Utestående Pålydende Utstedte Utestående

Utstedte aksjer aksjer aksjer (kr) aksjer aksjer

A-aksjer 72 374 728 7 354 72 367 374 28 2 026 2 026 

B-aksjer 42 400 713 -   42 400 713 28 1 187 1 187 

Sum aksjekapital 114 775 441 7 354 114 768 087 3 214 3 214 

Egne aksjer -   

Overkursfond 2 071 

Annen innskutt egenkapital 3 236 

Sum innskutt egenkapital 8 521 

A-aksjene er utbytteberetiget. Hver aksje har lik stemmeandel.

Aker ASA er ikke stemmeberettiget for sine A-aksjer.

B-aksjene er eid 100% av Aker Maritime Finance AS. B-aksjene er utbytteberettiget, men ikke stemmeberettiget.

Oversikt over de 20 største aksjonærene pr 03.02.06 (A-aksjer):

Antall aksjer Prosent

TRG Holding AS 49 069 690 67,8 

Bank of New York, BR S/A Equity Tri-Party 2 056 583 2,8 

Bank of New York, BR BNY GCM Client Accounts 1 388 050 1,9 

Skandinaviska Enskilda (Publ) Oslofilialen 1 106 555 1,5 

Nordea Bank Sweden A C17 691 187 1,0 

Carnegie Investment Market-Making 582 850 0,8 

Voldberg Tore Aksel 560 002 0,8 

Morgan Stanley & Co. Client Equity Accounts 512 953 0,7 

Morgan Stanley and C Client Equity Accounts 499 837 0,7 

JPMorgan Chase Bank S/A Luxembourg Offshore 474 386 0,7 

Goldman Sachs intern equity nontreaty customer accounts 469 066 0,7 

State street bank & client omnibus 458 943 0,6 

JPMorgan Chase bank S/A Escrow Accounts 320 265 0,4 

State street bank & client omnibus 318 983 0,4 

DnB Nor Markets, AKS Market-making derivatives 313 854 0,4 

Nordea bank Denmark S/A Nordea (DK) 295 407 0,4 

Nordea Bank PLC Finland 286 573 0,4 

ABG Sundal Collier 272 500 0,4 

Barclays Bank PLC Re BCSL SBL/PB 225 422 0,3 

Svenska Handelsbanken c/o Handelsbanken AS 225 360 0,3 

Sum 60 128 466 83,1 
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Endringen i egenkapitalen i 2005 fremkommer som følger:

Overkurs- Egne Annen innskutt Netto innskutt Annen Sum opptjent Sum

Beløp i mill kroner Aksjekapital fond aksjer egenkapital (1) egenkapital egenkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01 2 423 2 334 -185 3 236 7 808 -   7 808 

Kapitalinnskudd v/ fusjon 

Kværner ASA/Aker M. Finance AS 791 4 737 185 5 713 -   5 713 

Ekstraordinært utbytte -   -1 607 -1 607 -1 607 

Implementering IFRS pensjon -13 -13 -13 

Fondsemisjon -5 000 -5 000 5 000 5 000 -   

Avsatt utbytte -746 -746 -746 

Årsresultat -   2 027 2 027 2 027 

Egenkapital pr 31.12 3 214 2 071 -   3 236 8 521 4 661 4 661 13 182 

(1) Annen innskutt egenkapital inngår i grunnlaget for beregning av fri egenkapital mht utbyttekapasitet.

Endringen i egenkapitalen i 2003 til 2005 fremkommer som følger:

Beløp i mill kroner 2005 2004 2003

Inngående balanse 7 807 -   6 447 

Resultat etter skatt 2 027 -448 -286 

Kontinuitetsdifferanse ved fusjon -   -595 185 

Kapitalinnskudd 5 713 9 253 68 

Utbytte -2 353 -403 -  

Andre poster -13 -   -  

Balanse pr 31.12 13 183 7 807 6 413 
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NOTE 9: UTSATT SKATT

Oppstillingen nedenfor  viser forskjellen mellom bokførte og skattemessige verdier ved utløpet av 2005, 2004 og 2003,

endringer i disse forskjellene, samt utsatt skattegjeld ved utløpet av 2005, 2004 og 2003 og endring i utsatt skattegjeld.

Beløp i mill kroner 2005 2004 2003

Avsetningsdifferanse 204 -   15 

Fordringsdifferanse -217 -359 -1 643 

Aksjedifferanse omløpsaksjer -   -76 

Kortsiktige forskjeller -13 -359 -1 704 

Anleggsreserve -21 -20 -12 

Aksjedifferanse anleggsaksjer -   -309 

KS differanse anleggsselskaper -   -  

Forskjell inntektsførte renter -   199 

Inntekstført avsatt utbytte fra datterselskap -   -  

Netto pensjonsforpliktelse -104 -91 -86 

Gevinst- og tapskonto 37 46 56 

Langsiktige forskjeller -88 -65 -152 

Totale forskjeller -101 -424 -1 856 

Skattemessig underskudd til fremføring -1 671 -3 158 -  

Sum grunnlag utsatt skatt før korreksjon -1 772 -3 582 -1 856 

Korreksjon midlertidig forskjell aksjer tatt via NOKUS -   -   90 

Sum grunnlag utsatt skatt etter korreksjon -1 772 -3 582 -1 766 

Netto utsatt skatt 28% -496 -1 003 -494 

Ikke balanseført utsatt skattefordring 496 509 -  

Bokført utsatt skattefordring - 494 494 

Boført utsattskattegjeld

Som følge av ny skattereform 2004 har selskapet resultatført midlertidige forskjell aksjer i 2004.

ESTIMERT SKATTBART RESULTAT

Beløp i mill kroner 2005 2004 2003

Resultat før skatt iht. resultatregnskapet 1 982 154 -372 

Mottatt konsernbidrag mot investering i datter 2 092 

Resultat som følger av fusjon -312 -  

Skattemessig resultat etter finans 4 074 -158 -372 

Permanente forskjeller 2 1 1 

Permanente forskjeller netto ikke- fradragsberettigede poster 195 146 190 

Permanente forskjeller netto ikke- skattepliktig inntekt(-)/kostnad -2 371 -130 -259 

Grunnlag aksjeutbytte med rett til godtgjørelse -   -435 

Endring midlertidige forskjeller -117 -1 172 1 241 

Skattemessig resultat Nokus-selskaper -   -  

Estimert skattbart resultat 1 783 -1 313 366 

Betalbar skatt - 28% (resultatført) -   -   -  

Avgitt konsernbidrag -   -   -366 

Fordring utlignet skatt tidligere år -   13 -  

Betalbar skatt - 28% (balanseført) -   13 -  
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Skattekostnad: 2005 2004 2003

Betalbar skatt resultatført -   -   102 

Endring utsatt skatt 541 92 -189 

Korreksjon endring utsatt skatt tidligere år -   -59 -  

Ikke balanseført utsatt skattefordring (1) 509 -  

Skatt på mottatt konsernbidrag mot investering i datter. Bokført mot investering -586 - -

Utlignet skatt fra forrige regnskapsår -   -   -  

Total skattekostnad/ (-) inntekt -45 542 -86 

Skattekostnad/ - inntekt ordinært resultat -45 542 -86 

Skattekostnad ekstraordinært resultat -   -   

Sum skattekostnad/(-) inntekt -45 542 -86 

Skattekostnad som følge av fusjon -   60 -  

Skattekostnad (+) -45 602 -86 

(1) Ikke balanseført utsatt skattefordringer skyldes den nye skattereformen 04 hvor man bl.a. ikke lenger vil få fradrag for

eventuelle tap ved salg av aksjer, samtidig som gevinster er skattefrie.

Skattekostnaden 2004 avviker mot skattekostnad i resultatet da det er avvik mellom regnskapsmessige og skattemessige

resultater iht ovenfor.

Tallene for 2005 overfor er basert på foreløpige anslag på en rekke skattefrie inntekter, ikke fradragsberettigede poster og

periodiseringsforskjeller mellom finansregnskapet og skatteregnskapet. De endelige postene vil bli beregnet i forbindelse

med utarbeidelsen av selvangivelsen og vil kunne avvike fra de ovenstående anslagene.

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad eventuelt ikke utgjør 28% av resultat før skatt:

28 % skatt av resultat før skatt 555 

Skatt direkte mot investering i datter -586 

Permanente forskjeller -2 

Andre forskjeller -12 

Beregnet skattekostnad -45 

Effektiv skattesats (skattekostnad i forhold til resultat før skatt) -2 %

NOTE 10: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

Aker ASA dekker i hovedsak sine pensjoner via kollektiv pensjonsordning i livsforsikringsselskap. Regnskapsmessig er ord-

ningen behandlet som ytelsesplan. I tillegg har Aker ASA usikrede pensjonsforpliktelser.

Det er foretatt aktuarmessige beregninger basert på følgende forutsetninger:

Forventet avkastning 5,5 %

Diskonteringsrente 4,5 %

Lønnsregulering 3,0 %

G-regulering/inflasjon 2,5 %

Pensjonsregulering 2,0 %
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PENSJONSKOSTNADER

Over-finansierte Under-finansierte

Beløp i mill kroner planer  1) planer  1) Total 2005 Total 2004 Total 2003

Nåverdi av årets pensjonsopptjening -2 -   -2 -2 -1 

Rentekostnad på påløpte pensjonsforpliktelser -3 -6 -9 -9 -7 

Forventet avkastning på pensjonsmidler 3 -   3 3 3 

Fordelt virkning av estimater og pensjonsplaner -   -   -1 

Endring arbeidsgiveravgift 2 2 2 -2 

Netto pensjonskostnader (-) -2 -4 -6 -6 -8 

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER/- MIDLER PR 31.12:

Over-finansierte Under-finansierte

Beløp i mill kroner planer  1) planer  1) Total 2005 Total 2004 Total 2003

Nåverdi av påløpte pensjonsforplliktelser -49 -110 -159 -156 -129 

Verdi av fremtidig lønnsvekst -5 -3 -8 -4 -3 

Beregnet pensjonsforpliktelser -54 -113 -167 -160 -132 

Verdi av pensjonsmidler 46 7 53 56 46 

Beregnet netto pensjonsmidler/ -forpliktelser -8 -106 -114 -104 -86 

Amortisering  2) 9 6 15 20 8 

Arbeidsgiveravgift -5 -5 -7 -7 

Balanseført netto pensjonsmidler/ -forpliktelse  3) 1 -105 -104 -91 -85 

Antall personer omfattet 135 21 

1)   Underfinansierte planer: Verdien av pensjonsforpliktelsen overstiger verdien av pensjonsmidlene.

Overfinansierte planer: Verdien av pensjonsmidlene overstiger verdien av pensjonsforpliktelsen.

2)   Amortisering : ikke resultatført virkning av estimatendringer og endringer i pensjonsplaner.

3)   Det er avsatt arbeidsgiveravgift på kontrakter med netto pensjonsforpliktelser.

Aker ASAs netto pensjonsforpliktelser er presentert i balansen under avsetninger for forpliktelser. Netto pensjonsmidler er

presentert i balansen under andre finansielle anleggsmidler. Pensjonsmidlene er investert etter generelle retningslinjer som

gjelder for livsforsikringsselskapene. Bokført pensjonsforpliktelse er beregnet på basis av estimerte fremtidige pensjonsfor-

pliktelser og periodisert i henhold til god regnskapsskikk. Den bokførte forpliktelsen samsvarer ikke med de pensjonsrettighe-

ter som juridisk sett er opptjent pr 31.12. Overfinansierte planer inngår i posten andre finansielle anleggsmidler i balansen.

Pensjoner er implementert iht IFRS i 2005. Se egenkapitalnote for effekten.
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NOTE 11: GJELD

Langsiktig gjeld til konsernselskaper har forfall senere enn 5 år og har markedsmessige rentevilkår. Se note 16 for lån med

lavere prioritet.

Langsiktig rentebærende ekstern gjeld har følgende avdragsplan fordelt på lånetype:

Obligasjons- Gjeld til kreditt- Andre Total

Beløp i mill kroner lån institusjoner lån 2005

År

2006 -   

2007 357 357 

2008 -   

2009 -   

2010 500 500 

Etter 2010 500 14 514 

Sum 2005 1 357 -   14 1 371 

2003 754 294 -   1 048 

2004 359 1 440 12 1 811 

Langsiktig rentefri gjeld ekstern er på 101 mill. kroner.

Gjennomsnittlig årlig rentesats på utestående rentebærende lån er 6,1%.

I obligasjonslånet som utløper i 2007 er egenbeholdning pålydende 448 mill kroner nettet mot utestående gjeld.

Obligasjonslånet er bokført til amortisert kost og lånekostnader på 20 mill kroner er periodisert over lånets løpetid.

Covenants er beskrevet i note 14.

Obligasjonslånene i tabellen er i NOK. Andre lån i tabellen er i USD 2 mill.

Annen kortsiktig gjeld består i hovedsak av avsatt utbytte til eksterne med 470 mill.

Kortsiktig gjeld til konsernselskaper består av følgende:

Beløp i mill kroner 2005

Rentebærende gjeld 466

Skyldig konsernbidrag 519

Skyldig utbytte Aker Maritime Finance AS 276

Annet 264

Sum 1 525

Avsatt utbytte på 746 mill kroner består av 275 mill kroner til Aker Maritime Finance AS, samt utbetaling 470 mill kroner til 

eksterne aksjonærer.

NOTE 12: JURIDISKE TVISTER/BETINGEDE UTFALL

Selskapet har stilt en garanti for Norway Seafoods Holding AS' eventuelle forpliktelser knyttet til pågående skjønnssak/anke

vedrørende tvangsinnløsningen av minoritetsaksjonærene i Norway Seafoods AS (nå Aker Seafoods Holding AS). Gjennstå-

ende beløp er på 7 mill kroner.

NOTE 13: PANTEHEFTELSER OG GARANTIFORPLIKTELSER

Beløp i mill kroner

Lånegarantier 1 169

Performancegarantier 221

Låne- og performance garantiforpliktelser 2005 1 390

I 2004 997

Aker ASA har pantsatt fordring på Aker Seafoods Holding AS på 186,7 mill kroner.
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NOTE 14: FINANSIELL MARKEDSRISIKO 

Valutaposter i balansen vil ha naturlig sikring gjennom inn- og utlån i samme valuta.

Aker ASA har har låne- og garantiavtaler som inneholder klausuler knyttet til blant annet egenkapitalen. Ved utgangen av

regnskapsåret 2005 tilfredstiller Aker alle låne- og garantivilkår.

Enkelte datterselskaper er eksponert for risiko knyttet til verdien av sine investeringer i datterselskaper ved variasjoner i priser

i råvare- og halvfabrikatamarkedet i den grad slike endringer påvirker selskapenes konkurransekraft og inntjeningspotensiale

over tid.

Eksponering for risiko som følger av endringer i valutakurser identifiseres og reduseres ved en løpende tilpasning av konser-

nets samlede låneportefølje og finansielle instrumenter. Sikringen av eksponering relatert til investeringer i utenlandsk valuta

gjøres gjennom tilpasninger i låneporteføljen og-/eller andre finansielle instrumenter.

Enkelte datterselskaper inngår løpende sikringsforretninger knyttet til enkelte datterselskapers salg i utenlandsk

valuta, organisert slik at selskapene ikke selv eksponerer seg for risiko knyttet til endringer i verdiene av disse forretningene.

Selskapet har ingen urealiserte derivat poster utestående pr 31.12.

NOTE 15: NEDSKRIVNING AKSJER OG FORDRINGER

Nedskriving aksjer og fordringer fremkommer som følger:

Beløp i mill kroner 2005 1)

Nedskriving aksjer 5

Netto reversering fordringer -1

Sum 4 

NOTE 16: ANSVARLIGE INTERNE LÅN TIL KONSERNSELSKAPER

Ansvarlige interne lån er som følger:

Beløp i mill kroner 2005

Aker Geo Seismic AS 521

Prosessholding AS 197

RGI (Europe) BV 1 840

RGI Inc 1 187

Aker Maritime Finance AS 1 103

Sum lån med lavere prioritet 4 848 

Lånene er subordinert alle Aker ASA sine øvrige forpliktelser, og har kontraktsfestet forfallstidspunkt som ligger etter forfall på

Aker ASA sine eksterne låneforpliktelser. Lånene har rente på 12 mnd NIBOR + 1% margin.

NOTE 17: BETALINGSMIDLER ETC

Av bankbeholdningen på 928 mill kroner er 10 mill kroner bundne midler.

I posten betalingsmidler inngår det pengeplasseringer med 142 mill kroner. Plasseringene er vurdert til virkelig verdi.
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NOTE 18: HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Det har ikke vært vesentlige hendelelser etter balansedagen.

NOTE 19: AKSJER EID AV STYRET/ LEDELSEN

Selskapets innsideliste pr 21.02.06 er som følger:

Antall

Kjell Inge Røkke (1) 49 069 690

Harald Magne Bjørnsen 700

Lapas v/Leif-Arne Langøy (2) 31 000

(1) Eier 99,65% direkte og indirekte i TRG Holding AS som igjen eier 49 069 690 aksjer i Aker ASA (67,8%).

(2) Eier også 133 333 b-aksjer (0,26%) i TRG Holding AS.

I forbindelse med fusjon med Aker RGI Management AS i 2004 kjøpte Aker ASA alle utestående aksjer i Aker RGI 

Management AS. Aker RGI Management var dermed 100% eid av Aker ASA før fusjonen. Salgsavtalen inneholdt fremtidig

variabelt vederlag på 37 mill som ble oppfyllt i 2005. Det variable vederlaget har økt Goodwill jfr note 4.
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Aker ASA med Holdingselskaper

the Aker group
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Regnskapet for Aker ASA med Holding er etablert for å vise den finansielle stillingen til Holdingselskapet som et eierselskap.

Den tradisjonelle morselskapsbalansen er utvidet til å ta med alle 100%-eide underliggende administrative serviceselskap og

holdingselskap som ikke har annet enn investeringer, bankbeholdning og gjeld i balansen. Balansen viser dermed en netto

gjeld i forhold til holdingselskapenes investeringer. Balansen viser alle holdingselskapene konsolidert mens de operasjonelle

eierselskapene er inkludert i henhold til opprinnelig anskaffelseskost. Med opprinnelig anskaffelseskost menes Holdingselska-

pets kostpris. I den grad aksjene tidligere har vært eid av selskaper på et lavere nivå i konsernet, benyttes likevel prisen betalt

av Holdingselskapet som opprinnelig kostpris. For Holdingselskapet vil kjøp og salg av virksomheter være en del av selska-

pets ordinære virksomhet. Gevinst og tap ved salg av aksjer er derfor klassifisert som driftsinntekter i resultatregnskapet i det

sammenstilte årsregnskapet.For ytterligere kommentarer til anvendte regnskapsprinsippene, henvises det til Aker ASAs 

”Beskrivelse av regnskapsprinsipper og generelle opplysninger”.

De viktigste selskapene som er konsolidert er som følger: Aker ASA, Aker Maritime Finance, Resource Group International as,

RGI (Europe) BV, RGI Inc, RGI Holdings, Inc, RGI(Denmark) Aps, Dianor Invest, Prosessholding, Aker Geo Seismic, Norway

Seafoods Holding, Aker Seafoods Holding AS og Kværner Invest AS.

Beløp i mill kroner Note 2005

Driftsinntekter 1 1 613 

Driftskostnader -104 

Avskrivninger og amortisering -9 

Spesielle driftsposter -   

Driftsresultat 1 500 

Mottatt og avsatt utbytte 18 

Andre finansposter 2 -10 

Spesielle finansposter -   

Resultat etter finansielle poster 1 508 

Skatter 3 -317 

Årsresultat 1 191 

Resultatregnskap, Aker ASA med Holdingselskaper
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Beløp i mill kroner Note

EIENDELER

Immaterielle eiendeler 5 879 

Varige driftsmidler 5 41 

Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 920 

Finansielle rentebærende anleggsmidler 6 1 934 

Finansielle rentefrie anleggsmidler 5 241 

Aksjer og selskapsandeler 4 8 612 

Sum finansielle anleggsmidler 10 787 

Sum anleggsmidler 11 707 

Kortsiktige fordringer 26 

Rentebærende kortsiktige fordringer 6 229 

Betalingsmidler 7 1 102 

Sum omløpsmidler 1 357 

Sum eiendeler 13 064 

EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital 8 521 

Opptjent egenkapital 1 062 

Sum egenkapital 8 9 583 

Forpliktelser og annen rentefri langsiktig gjeld 9 252 

Rentebærende langsiktig gjeld 10 2 163 

Sum langsiktig gjeld 2 415 

Rentefri kortsiktig gjeld 9 1 056 

Rentebærende kortsiktig gjeld 10 10 

Sum kortsiktig gjeld 1 066 

Sum gjeld og egenkapital 13 064 

Balanse, Aker ASA med holdingselskaper pr 31.12.2005

Oslo, 15. februar 2006

For Aker ASA

Kjell Inge Røkke Lone Fønss Schrøder Bjørn Flatgård Jon Fredrik Baksaas

(Styrets leder) (Nestleder) (Styremedlem) (Styremedlem)

Kjeld Rimberg Kjell A. Storeide Atle Tranøy Stein Aamdal

(Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem)

Bjarne Kristiansen Harald Magne Bjørnsen Leif-Arne Langøy

(Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem/Konsernsjef)
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NOTE 1: DRIFTSINNTEKTER

Driftsinntekter fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2005

Gevinst ved etablering av Aker Drilling 926 

Gevinst ved salg av Aker Hus 400 

Nedsalg av aksjer i Aker Kværner og Aker Yards 201 

Gevinst ved etablering av Aker Invest II KS 86 

Sum 1 613

NOTE 2: ANDRE FINANSPOSTER

Andre finansposter fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2005

Renter selskap samme konsern 72 

Andre renter -74 

Andre finansposter -8 

Sum andre finansposter -10 

NOTE 3: SKATTER

Beløp i mill kroner 2005

BETALBARE SKATTER:

Norge 0

Utenfor Norge -312

Sum betalbar skatt -312 

ENDRING UTSATT SKATT:

Norge -66

Utenfor Norge 61

Sum endring utsatt skatt -5 

Sum -317 
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BALANSE

NOTE 4: AKSJER OG SELSKAPSANDELER

Børskurs Børsverdi

Eierandel Antall Bokført verdi 15.02.06 15.02.06

Pr 31.12.2005 i % aksjer (Nok mill) (kr) (Nok mill)

AKSJER I ANDRE SELSKAPER:

Aker Kværner ASA 50,01 27 520 930 3 523 508,50 13 994

Aker Yards ASA 55,59 11 452 010 2 009 387,00 4 432

Aker Seafoods ASA 66,67 32 474 910 534 40,70 1 322

Aker American Shipping ASA 53,17 14 675 950 954 114,50 1 680

Bjørge ASA 39,89 17 518 861 203 14,00 245

Aker Drilling ASA 30,84 28 637 815 1 057 37,90 1 085

Sum børsnoterte aksjer 8 280 22 758

Aker Invest II KS 60,00 180

Aker Material Handling AS 100,00 0

Atlas Stord 100,00 70

Diverse 82

Sum aksjer i andre selskaper 332

Sum aksjer og selskapsandeler 8 612

NOTE 5: RENTEFRIE LANGSIKTIGE FORDRINGER OG ØVRIGE EIENDELER

Rentefrie langsiktige fordringer og øvrige eiendeler fordeles som følger:

Beløp i mill kroner Fordringer Øvrige eiendeler Total

Utsatt skattefordring 772 772 

Pensjonsmidler 8 8 

Sea Launch 198 198 

Fordringer mot selskap innen samme konsern -   -   

Øvrige 35 148 183 

Sum 1 013 148 1 161 

NOTE 6: ANDRE RENTEBÆRENDE OMLØPSMIDLER OG LANGSIKTIGE FORDRINGER

Andre rentebærende omløpsmidler og langsiktige fordringer fordeles mellom fordringer mot selskap innen samme konsern,

tilknyttede selskaper og  eksternt som følger:

Beløp i mill kroner Omløpsmidler Langsiktige Total

Fordringer mot selskap innen samme konsern 219 1 308 1 527 

Fordringer eksternt  10 626 636 

Sum 229 1 934 2 163 
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NOTE 7: BETALINGSMIDLER

Betalingsmidler utgjør 1 102 mill kroner i likvide midler, hvorav 35 mill kroner er bundne.

NOTE 8  SUM EGENKAPITAL

Aksjekapitalen i Aker ASA pr 31.12.2005 består av følgende aksjegrupper:

Antall Samlet pålydende  pr 31.12 (mill kr)

egne Utestående Pålydende Utstedte Utestående

Utstedte aksjer aksjer aksjer (kr) aksjer aksjer

A-aksjer 72 374 728 7 354 72 367 374 28 2 026 2 026 

B-aksjer 42 400 713 -   42 400 713 28 1 187 1 187 

Sum aksjekapital 114 775 441 7 354 114 768 087 3 214 3 214 

Overkursfond 2 071 

Annen innskutt egenkapital 3 236 

Sum innskutt egenkapital 8 521 

A-aksjene er utbytteberetiget. Hver aksje har lik stemmeandel.

Aker ASA er ikke stemmeberettiget for sine A-aksjer.

B-aksjene er eid 100% av Aker Maritime Finance AS. B-aksjene er utbytteberetiget, men ikke stemmeberetiget.

Følgende utbytte ble foreslått utdelt av styret etter balansedagen. Det er avsatt for foreslått utbytte, som følger:

Beløp i mill kroner 2005

Avsatt utbytte 6,50 kroner pr aksje 746

6,50 kroner pr B-aksje til datterselskapet Aker Maritime Finance 276 

Forventet utbetalt i 2006 fra Aker ASA med Holding 470 

NOTE 9  RENTEFRI GJELD OG FORPLIKTELSER

Rentefri gjeld  fordeles som følger:

Beløp i mill kroner Kortsiktig Langsiktig Total

Skattegjeld 323 2 325 

Pensjonsforpliktelse -   150 150 

Avsatt utbytte 470 470 

Gjeld mot selskap innen samme konsern 148 148 

Øvrig 115 100 215 

Sum 1 056 252 1 308 
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NOTE 10: RENTEBÆRENDE GJELD OG TREKKRETTIGHETER

Rentebærende gjeld fordelt mellom selskap innen samme konsern og eksternt omfatter følgende poster:

Beløp i mill kroner Kortsiktig Langsiktig Total

Gjeld mot selskap innen samme konsern -   254 254 

Gjeld eksternt  10 1 909 1 919 

Sum 10 2 163 2 173 

Rentebærende  langsiktig gjeld eksternt fordeles som følger:

Beløp i mill kroner

Obligasjons lån 1 618 

Bank gjeld 277 

Gjeld til tidligere minoritetseiere i Norway Seafoods AS 8 

Øvrig ekstern gjeld 6 

Sum 1 909 
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Aker ASA, Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 Oslo, Tlf. 24 13 00 00, Faks 24 13 01 01. Foretaksnummer 886 581 432 MVA

www.akerasa.com
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