Årsrapport

2006

Annual report

2006

Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i
Frankrike – mennesker med kompetanse

● Aker er et aktivt, industrielt eierselskap
● Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land
● Samlet omsetning: 80 milliarder kroner i 2006
● Hovedfokus: Energi, maritim og marin industri

Tradisjon for
innovasjon
Aker er en aktiv pådriver i utviklingen av industri med
55.000 ansatte på alle kontinenter, og 80 milliarder
kroner i driftsinntekter i 2006.
Aker har tradisjon for innovasjon – helt tilbake
til den industrielle revolusjon i Storbritannia og
Norden. Aker ble grunnlagt i 1841, men flere av
virksomhetene har røtter fra 1700-tallet. Starten
var maskinarbeidere som utviklet og lagde mekaniske deler til maskiner og utstyr.
De første kundene var aktører som drev frem
jern- og metallindustrien og skipsfart. I dampmaskinens storhetstid fulgte leveranser til pionérer som satset på tømmer, trelast og papir,
kull, vannkraft, utstyr til båter og fiskeflåten byg-

gevarer, transport og økt verdenshandel med
større skip. Mekaniske verksteder var fortsatt
arnesteder for nyskaping. De siste tiårene har
Aker styrket posisjonen som den foretrukne
partneren til anerkjente olje- og gasselskaper,
industrikonsern og rederier.
Mennesker med vilje til å ta utfordringer og
evne til å finne løsninger, er Akers arv. Når erfaring gjennom generasjoner møter dagens kunnskap, skapes fremtidens produkter, teknologier
og løsninger.

Aker i korte trekk

Aker

ASA

Aktiv industrieier – videreutvikler og forsterker Aker-selskaper

Aker Kværner

Aker Floating Production

Globalt ledende leverandør – løsninger
for produksjon av energi, olje og gass

Oljeproduksjon fra skip – unik løsning for
flytende produksjon (FPSO)

Aker Yards

Aker American Shipping:

Verdensledende på spesialskip – 17 verft
i 7 land, Europas største skipsbygger

Spesialisert på USA – bygger, eier og leier
ut skip til amerikanske redere

Aker Seafoods

Aker Material Handling:

Hele verdikjeden – fangst, foredling og
frem til europeiske forbrukere

Ledende i Europa – løsninger for
innredning av arkiv, kontorer og lager

Aker BioMarine

Aker Exploration

Sunne ingredienser – utvikler Omgea 3baserte sluttprodukter fra krill

Rendyrket satsing – partner for å finne
mer olje og gass på norsk sokkel

Aker Drilling

Aker Capital

Moderne rigger – verdens to mest
avanserte boreenheter under bygging

Investeringer – utvikler gode ideer og
prosjekter til fremtidsrettede selskaper

Dette er Aker
Aker er et aktivt, industrielt eierselskap. Aker-selskapene bygger på ett felles
verdigrunnlag og lange tradisjoner for aktiv industriutvikling.
Aker skaper verdier for alle involverte parter ved å bygge og
videreutvikle førsteklasses virksomheter i industrisektorer der
Aker-selskapene har kunnskap, spisskompetanse og sterk
gjennomføringsevne.
Nye selskaper skapes gjennom etableringer. Eksisterende
selskaper videreutvikles gjennom operasjonelle forbedringer,
organisk vekst og oppkjøp. Aker utvikler selskaper som om de
skal eies for evigheten, men det forhindrer ikke Aker å selge
aksjer eller selskap når andre eiere kan bidra til å løfte virksomheten videre.

Eierforhold

Aker har siden selskapet ble notert på Oslo Børs 8. september
2004, skapt betydelige aksjonærverdier. Selskapet har 17.308
aksjonærer ved inngangen til 2007.
Akers hovedaksjonær er Kjell Inge Røkke som gjennom sitt
selskap TRG eier 67,8 prosent av aksjene.

Størrelse
Med 55.000 ansatte i 45 land og 80 milliarder kroner i omsetning, er Aker-selskapene betydningsfulle industrielle aktører i
mange lokalsamfunn.
Verdien av Akers børsnoterte aksjer økte fra 19 til 36 milliarder kroner i 2006.

Markeder og kunder
Aker-selskapene leverer teknologi, produkter og avanserte løsninger og prosjekter til kunder innen olje, gass, energi og prosess, og er en betydelig aktør innen skipsbygging og fiskeri.
Selskapene er ledende i sine respektive bransjer, og samarbeider tett med kunder, samarbeidspartnere og leverandører
rundt i verden.
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Aker fortsatte den positive utviklingen. Omsetningen på 80 milliarder kroner og driftsoverskuddet (ebitda) på 4,3 milliarder kroner er henholdsvis
38 prosent og 43 prosent høyere enn i 2005. Ordreserven ved utgangen
av året var 144 milliarder kroner, 50 milliarder kroner høyere enn ved inngangen til 2006.
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● Aktiv verdiskaping
Morselskapet Aker ASA skaper aktivt verdier. Etableringen av Aker Floating
Production, Aker BioMarine og Aker Exploration ga inntekter på ca. 4,6 milliarder kroner. Ved utgangen av 2006 var markedsverdien av de nye selskapene 7,9 milliarder kroner, hvorav Akers andel utgjorde 5,2 milliarder kroner.

● Nytt selskap til Oslo Børs
Aker Floating Production ble børsnotert i juni etter en emisjon på USD 150
millioner. Markedet priset Akers eierandel før emisjonen til ca. 800 millioner
kroner. Selskapet eier, opererer og leier ut skip for produksjon og lagring av
olje og gass.

● Satsing på krill
Aker BioMarine gjennomførte en emisjon på 1,2 milliarder kroner i desember. Akers eierandel på 76,2 prosent ble priset til 3,9 milliarder kroner. Aker
BioMarine er utviklet med utgangspunkt i Akers internasjonale fiskerivirksomhet, og kombinerer kunnskap om dypvannsfiske med bioteknologi. Selskapet utvikler, produserer og markedsfører Omega 3-baserte produkter
fra krill. Aker BioMarine vil søke om notering på Oslo Børs i løpet av første
halvår 2007.

● Klare for oljeleting
Aker Exploration hentet 1,37 milliarder kroner i ny egenkapital og konvertible obligasjoner i desember. Akers eierandel ble priset til 305 millioner kroner før emisjonen. Aker eier 49,9 prosent i selskapet som er klart til å satse
på leting etter olje og gass på norsk sokkel. Selskapet leier en av Aker Drillings topp moderne boreenheter fra høsten 2008, og har eierandeler i lisenser. Aker Exploration vil søke om notering på Oslo Børs i løpet av første
halvår 2007.

Finansiell kalender 2007
29. mars
8. mai
14. august
5. november

Ordinær generalforsamling 2007
Delårsrapport 1. kvartal 2007
Delårsrapport 2. kvartal 2007
Delårsrapport 3. kvartal 2007

Aker – nøtteknekkere siden 1841
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2006
Nøkkeltall Aker
Ordre- og resultattall

2004 1)

2005

2006

Ordrereserve 31.12

56 109

93 552

143 590

Ordreinngang

55 964

85 412

111 833

Driftsinntekter

46 826

57 927

79 892

1 965

2 993

4 280

EBITDA-margin

4,2

5,2

5,4

Årsresultat

-69

2 590

3 942

4 921

3 632

4 337

8 563

12 659

18 595

23,4

26,1

27,6

62

198

401

-

14,0

6,5

35 816

36 937

46 255

3,5

3,8

3,2

EBITDA

Kontantstrøm
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Balanse
Rentebærende gjeld
Egenkapitalandel

Aksjen
Aksjekurs 31.12
Utbytte per aksje (utbetalt)

Ansatte
Antall egne ansatte 31.12

HMS
Sykefravær
						
1) Proforma resultattall						
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Våre verdier

Forener og forplikter
Prestasjonene i Aker bygger på seks verdier. Medarbeidernes holdninger
og kunnskap er fundamentet som gjør Aker-selskapene i stand til å levere
som lovet.
Aker-selskapene deler et sett felles verdier.
Dette forener og forplikter.
Verdiene er ikke nye. De er forankret i Akers
historie, og de er påvirket og utviklet av menneskene som til enhver tid har hatt sitt virke i
Aker.
Selv om bedriftene i Aker driver til dels
svært forskjellig type virksomhet, er det mange
fellestrekk i kulturen som preger dem. De seks
verdiene (se nedenfor) er utgangspunktet for et
omfattende og langsiktig arbeid med å holde
verdigrunnlaget levende. Hvordan resultater
skapes i ulike deler av Aker, er derfor minst like
viktig som resultatene i seg selv.

Basis for forretningssamarbeid
Utstrakt forretningsutvikling og samarbeid på
tvers i Aker gjør det naturlig og nødvendig å
dyrke felles verdier. Mennesker som ”snakker
samme språk” samarbeider lettere. Derfor im-

plementeres ledelsesverktøy som vever verdiene inn i prosedyrer og retningslinjer på alle
nivåer i Aker. Måle- og analyseverktøy for lederevaluering og medarbeidersamtaler bidrar
til å videreutvikle en sunn og livskraftig forretningskultur.

Felles mål
Verdier som ikke brukes som støtte for daglige
prioriteringer og beslutninger, er lite verdt. Bevisste holdinger skal bidra til riktig handling i
det daglige arbeidet, og styrke de langsiktige
relasjonene til Akers målgrupper.
Arbeidet med å bygge kultur om felles verdier tar aldri slutt. Enhver forretningskultur trenger verdimessig vedlikehold. Derfor er det med
stor ydmykhet og realisme at Aker arbeider for
å forsterke og dyrke sine verdier. Gode verdier
er fundamentet som gjør Aker i stand til å drive
langsiktig industribygging.

Selv om bedriftene i Aker driver til dels svært forskjellig type
virksomhet, er det mange fellestrekk i kulturen som preger dem

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

Kundefokusert
Kunders tillit er grunnlaget for vår virksomhet

Utvikler mennesker og team
Våre store prestasjoner er resultater av god samhandling

Tett på og handlekraftig
Vi vet hva vi driver med og får jobben gjort

Åpen og direkte
Vi verdsetter ærlig og proaktiv kommunikasjon
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Konsernsjefens
artikkel

Leif-Arne Langøy, Akers konsernsjef og styrets
formann.

10

Aker ASA årsrapport 2006

Foto: Rolf Jarle Ødegaard/SCANPIX

Hvem vi er og hva vi vil

Innovasjon og
verdiskaping
Bred fremgang, enda mer robust og større forutsigbarhet for framtidig
verdiskaping og utbytter. Slik kan 2006 oppsummeres for Aker.

I 2006 steg verdien av Aker-aksjen, inkludert
utbytte, med 99 prosent. Dette er meget god
avkastning på ett år - bedre enn den generelle
kursstigningen på Oslo Børs og langt høyere
enn gjennomsnittsaksjen på verdens børser.
Trekker vi historien fra Akers børsnotering
høsten 2004 og frem til inngangen av 2007,
viser bildet at Akers verdier er mer enn syvdoblet. Markedsverdien av våre aksjer i børsnoterte Aker selskaper, inkludert utbytteutbetalinger, har i perioden økt fra 5 til 37,7 milliarder kroner.
Gode aksjemarkeder med stigende kurser
forklarer en del. Sterke markeder for skipsbygging, olje, gass, energi og prosessindustrien er andre drivkrefter. Men tallenes tale
forteller også at det i de enkelte Aker-selskapene arbeides målrettet og godt med forbedringer, innovasjon, forretningsutvikling og
kunderelasjoner.

Aksje med rabatt
Men, det er et men. Aktørene i finansmarkedet
priser Aker langt lavere enn summen av markedsverdien av våre aksjeposter i Aker Kværner, Aker Drilling, Aker Floating Production,
Aker Exploration, Aker Yards, Aker American
Shipping, Aker BioMarine og Aker Seafoods.
Sagt på en annen måte; Aker-aksjen handles med rabatt. Ved inngangen til 2007 var
denne rabatten ca. 59 kroner per aksje i forhold til den verdijusterte egenkapitalen, som
reflekterer børs- og markedsverdien av Akers
industrielle eierengasjementer.
Det er ganske vanlig at en aksje i et holdingselskap verdsettes lavere enn den verdijusterte egenkapitalen. Årsaken er som
regel at holdingselskapets kostnader spiser
av verdiskapningen, eller at investorene ikke
vil betale ”full markedspris” for investeringene
på grunn av risikoprofilen.
Imidlertid er ikke Aker et normalt hodingselskap som spiser av underliggende verdiskaping. Vi skaper merverdier langt ut over
egne kostnader.

Lave kostnader – høye gevinster
Driftskostnadene i Aker ASA og holdingselskaper var 131 millioner kroner i 2006. Samme
år realiserte selskapet 4,6 milliarder kroner
i gevinster i forbindelse med knoppskyting
og emisjoner i Aker BioMarine, Aker Floating
Production og Aker Exploration. I 2005 høstet morselskapet gevinster på 1,6 milliarder
kroner på utvikling av nye selskaper og prosjekter.
Akers egen verdiskapning de siste par
årene er dermed mange, mange ganger høyere enn det koster å drive morselskapet. Dette
viser at Aker tilfører verdier langt utover selskapets driftskostnader og verdiutviklingen av
industrielle eierposisjoner.
Det er min klare ambisjon at Aker ASA fortsatt skal skape nye selskaper, forbedre eksisterende virksomheter og rebalansere porteføljen av eierengasjement gjennom salg eller
kjøp av virksomheter.

Skape, utvikle og …
I disse dager tilføres vårt heleide datterselskap, Aker Capital, ytterligere ressurser og
kapital, som skal bidra til at det fortsatt spirer
og gror i Aker. Sammen med Aker Kværner og
Aker Yards har vi etablert Aker Innovation og
Aker Equity Fund. I disse strukturene skal vi
med utgangspunkt i vår ekspertise, teknologier, løsninger og finansiell kraft skape og utvikle nye førsteklasses selskaper.
Siden Akers nåværende struktur ble etablert høsten 2004, har vi introdusert ikke mindre enn fire nye selskaper til aksjemarkedet.
Ytterligere minst to selskaper vil bli børsnotert
inneværende år.
Akers unike kombinasjon av en industriell plattform, teknologier og tilgang på finansielle ressurser og innovative evner, er et godt
utgangspunkt for videre verdiskapning. Som
aktiv eier vil vi utfordre selskapene på innovasjon og industriutvikling. Aker som internasjonalt industrinavn og merkevare skal forsterkes.

En viktig del av vår oppfølging av selskapene
skjer i styrerommene. Det enkelte selskap har
svært kompetente styrer med stor integritet
og flertallet av de aksjonærvalgte medlemmene er uanvhengige av Aker. Medlemmenes kunnskap og mangfold gir perspektiver
og forståelse som er av uvurderlig betydning
for utviklingen av det enkelte selskap, og for
Aker som helhet.
Akers finansielle stilling er betydelige styrket gjennom de siste årene. Vi har frigjort
likviditet, styrket balansen og økt vår finansielle handlekraft. Vi tilbyr selskapets aksjonærer forutsigbarhet for framtidige utbytter i
tråd med vedtatt utbyttepolitikk og vi har lagt
grunnlaget for videre industriell satsing og
verdiskaping.
Det er i denne forbindelse både rett og
rimelig at jeg som aksjonær, styreformann
og konsersjef benytter denne anledning til å
rette en stor takk til styremedlemmer, ledelse
og de ansatte for deres arbeid og gode samarbeid.

Leif-Arne Langøy

Styrets formann og konsernsjef

Aker ASA årsrapport 2006
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Vår virksomhet

Virksomhetsområder

Teknologi, produkter og løsninger skapes av
mennesker i Aker-selskapene
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Aker Kværner

Aker Yards

Globalt ledende leverandør av
ingeniørtjenester og fabrikasjon,
teknologiprodukter og totalløsninger til energisektoren og andre industrier

Verdensledende på spesialskip innen markedssegmentene
cruise og ferger, handelsfartøy
og offshore- og spesialfartøy

Side 14 – 17

Side 24 – 27

Aker Drilling

Aker American
Shipping

Internasjonalt boreriggselskap
som har to sjettegenerasjons
boreenheter under bygging utviklet for å operere sikkert og
effektivt

Bygger, eier og leier ut skip i USA.
Skipsverftet i Philadelphia er et
topp moderne verft for bygging av
containerskip og produkttankere

Side 18 – 19

Side 28 – 29

Aker Floating
Production

Aker BioMarine
Internasjonalt marint ingrediensselskap som utvikler, produserer
og markedsfører Omega 3-baserte produkter fra krillolje

Eier, opererer og leier ut skip for
produksjon og lagring av olje
og gass. Unik Smart-løsning for
FPSO (Floating Production, Storage and Offloading)
Side 20 – 21

Side 30 – 31

Aker Exploration

Aker Seafoods

Rendyrket leteselskap på norsk
sokkel. Tilbyr en unik løsning:
Rigg for olje. Selskapet er en
partner som skal bidra til å finne
mer olje

Internasjonalt ledende på sjømat - dekker hele verdikjeden:
Fra fangst av hvitfisk, foredling
og salg til kvalitetsbevisste europeiske forbrukere

Side 22 – 23

Side 32 – 33

Aker Material
Handling

Aker Capital

En av Europas ledende produsenter og leverandører av logistikkløsninger for arkiv, kontor og
lager.
Side 34 – 35

Egenkapitalinvesteringer og
utvikling av nye selskaper.
Formålet er aktivt å skape betydelige merverdier til aksjonærene
Side 36 – 37
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Aker Kværner

Aker Kværner leverer robuste løsninger
- til havs og på land
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Fortsetter fremgangen
i sterke markeder
Aker Kværner fortsetter fremgangen. Ordrereserven ved inngangen til
2007 er den høyeste selskapet har rapportert så langt.
Konsernsjef Martinus Brandal

Aker Kværner er en ledende global leverandør av ingeniørtjenester og fabrikasjon, teknologiprodukter og totalløsninger til energi- og
prosessindustrien.
Selskapet har cirka 23.000 ansatte, hvorav
11.800 i Norge, i tillegg til 10.000 innleide.
Hovedkontoret ligger i Norge, på Lysaker
utenfor Oslo. Aker Kværner er notert på Oslo
Børs. Aker er selskapets største aksjonær.
I januar 2007 reduserte Aker eierandelen fra 50,01 til 40,1 prosent i Aker Kværner.
Aksjesalget ble gjennomført for å frigjøre likviditet, styrke balansen ytterligere og øke Akers
finansielle handlekraft for industriell satsing.

Positiv markedsutvikling
Aker Kværners hovedmarkeder viser god utvikling og fortsatt positive markedsutsikter.
De viktigste verdidriverne i konsernet er den
økende internasjonale etterspørselen etter
energi, vedlikehold og oppgradering av eksisterende olje- og gassfelt, utbygging av nye
felt og ny teknologi for økt utvinningsgrad.
Innen offshore olje og gass er aktiviteten
stor på krevende områder med store vanndyp
eller utfordrende værforhold. Her har Aker
Kværner spisskompetanse både når det gjelder å videreutvikle felt som er i produksjon,
og utbygging av nye felt. Selskapet har en
ledende posisjon innenfor feltutvikling, vedlikehold, oppgradering, undervanns produksjonsløsninger og prosessteknologier.
Den positive utviklingen i internasjonal
handel generelt og i Kina spesielt bidrar til
høy investeringsaktivitet i øvrige industrier
som Aker Kværner betjener, herunder gruveog metallindustrien og kjemiindustrien.

Høyt aktivitetsnivå
Aker Kværner har i 2006 hatt god progresjon
i de norske nøkkelprosjektene Snøhvit og Ormen Lange. I tillegg er det høy aktivitet i prosjekter som bygging av Aker H-6e borrerigger,
Blind Faith-prosjektet i Mexicogolfen, Kashagan-prosjektet og Adriatic LNG-terminalen.
Innenfor vedlikehold, oppgradering og drift

(MMO) har høy oljepris resultert i flere prosjekter for forlenget levetid for installasjoner,
utbygging av mindre felt og miljøprosjekter
(vannrensing og injeksjon).

Store prestisjeprosjekter
Leveranser i forbindelse med Snøhvit, Statfjord Senfase og Ormen Lange landanlegg har bidratt til det høye aktivitetsnivået,
sammen med fjerning av installasjonen på
Frigg for Total. Det arbeides med en rekke
store og prestisjefylte undervannsprosjekter,
som for eksempel Dalia for Totalt (fase 2), KGD6 i India for Reliance. Sistnevnte er en av de
største havbunnskontraktene som er inngått i
verden. I tillegg kommer to undervannspumpestasjoner til King for BP, Lyell for CNR samt
produksjonssystem til Kikeh for Myrphy, Malaysias første undervannsprosjekt.
Gjennom året har det også vært en sterk
vekst i leveranser av andre typer produkter og
teknologier, blant annet er en rekke nye kontrakter for avanserte boresystemer for dypt
vann inngått.
Det største pågående prosjektet innenfor segmentet Prosess er Yansab-prosjektet i
Saudi-Arabia. Prosjektet, som ble startet opp
i 2006, er planlagt ferdigstilt i 2008. Fremdriften i 2006 har vært i henhold til planen.

Teknologisk satsing
En unik kombinasjon av effektiv teknologi og
evnen til å levere komplette prosjekter, er en
nøkkel til verdiskaping for Aker Kværner og
selskapets kunder. Teknologi bidrar til lavere
kostnader, økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse. Samtidig fører teknologiske fremskritt ofte til forbedrede resultater innen helse,
miljø og sikkerhet.
I 2006 investerte Aker Kværner rundt
106 millioner kroner i utvalgte teknologiutviklingsprosjekter. I tillegg mottok konsernet
midler til teknologiutvikling på rundt 13 millioner kroner fra kunder og offentlige myndigheter. Denne satsingen vil fortsette fremover.
I tillegg til Aker Kværners egne utviklingspro-

Viktige hendelser 2006

●

Tragiske ulykker			
Aker Kværner beklager på det sterkeste
at det, til tross for sterkt fokus på Helse,
miljø og sikkerhet, likevel var ulykker
som medførte tap av menneskeliv i
2006. Totalt omkom fem egne ansatte
og tre ansatte hos underleverandører.
Dette er tragiske påminnelser om hvor
viktig det er å arbeide videre mot det
overordnede mål om null skader på
mennesker, miljø og materiell.

●

Refinansiering			
I desember 2006 ble Aker Kværner
konsernet refinansiert. Dette gir en sterk
finansiell struktur, øker den finansielle
fleksibiliteten og fjerner
utbytterestriksjoner. De årlige
rentekostnadene reduseres med om lag
180 millioner kroner.

●

Lønnsom vekst			
Aker Kværners inntekter var 50.592
millioner kroner i 2006, en økning på 37
prosent fra året før. EBITDA ble 2.872
millioner, som er 58 prosent høyere enn
i 2005. Sterk markedsvekst, rekordhøy
ordreinngang, god drift og bedre
gjennomføringsevne, bidrar til lønnsom
vekst. Selskapet er tildelt en rekke
interessante kontrakter og ordrereserven ved inngangen til 2007 er på
rekordhøye 59,7 milliarder kroner.

Aker ASA årsrapport 2006

15

Vår virksomhet

Aker Kværner venter
fortsatt gode markeder
Aker Kværner er verdensledende på undervanns teknologier, systemer og produksjonsløsninger for olje og gass. Selskapet har bygget ut en rekke felt på store havdyp

sjekter foregår en omfattende teknologiutvikling som en del av arbeidet i prosjektene, i
samarbeid med kundene.

Utvalgte områder
Aker Kværner satser på vekst innenfor utvalgte teknologiske områder. En stor del av
den teknologiske utviklingen vil bli fokusert
innenfor følgende områder:
● LNG og fullstendige verdikjeder for gass
● Gassifisering, CO2-rensing og utvikling av
alternative energikilder
● Undervannskomprimering og trykkøkning
i undervannsledninger
● Utvikling av løsninger for dypt vann og
arktiske strøk

● Videreutvikle løsninger for boring og
brønnintervensjon
Fremover er det ventet at en stadig større andel av inntektene vil komme fra Asia og NordAmerika. Aktiviteten i Kina styrkes, og nye
muligheter i Midtøsten vil bli videreutviklet.
Tilsvarende arbeides det med nye muligheter innenfor dypvannssegmentet, i tillegg til
Russland, Kasakhstan og Kaspihavet.

Fremtidsutsikter
Aker Kværner venter fortsatt gode markeder
for sine virksomheter i 2007. Styrking av resultatene vil prioriteres fremfor økning i omsetning. Aker Kværners fokus er å vinne de

Nøkkeltall

1)

riktige prosjektene til de riktige betingelsene,
samt å gjennomføre de prosjektene som allerede er vunnet.
Selskapets mål er å oppå en EBITDA-margin på mellom 6,5 og 7 prosent ved utgangen av 2007. På linje med det som er vanlig
for Aker Kværner og bransjen generelt, ventes det kvartalsvise variasjoner i resultatene
også i 2007.
Sterke markedsposisjoner, kombinert med
kvaliteten på ordrereserven og de positive
utsiktene i hovedmarkedene, gir et potensial
for ytterligere forbedringer i lønnsomheten
etter 2007.

2006

2005

20041)

Driftsinntekter

Millioner kroner

50.592

36.940

24.171

EBITDA

Millioner kroner

2.872

1.816

880

EBITDA margin

Prosent

5,7

4,9

3,6

Ordreinngang

Millioner kroner

62.271

51.937

30.938

Ordrereserve (31.12)

Millioner kroner

59.695

48.522

32.478

Antall ansatte (31.12)

Antall ansatte

22.722

18.324

18.662

Aker Kværner ASA ble etablert 1. april 2004
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Innenfor vedlikehold, oppgradering og drift
(MMO) er aktiviteten stor for å forlenge installasjonenes levetid, øke olje- og gassproduksjonen og miljøprosjekter. Aker Kværner skaper merverdier for kundene og selskapets
aksjonærer.

Øker
konkurransekraften

Hever kompetansen
hos medarbeiderne

Sikter mot storstilt 		
CO2-fangst

Aker Kværner styrker posisjonen
innenfor undervannsprodukter, teknologier og løsninger

Med over 17.000 fullførte kurs er
eLæring en effektiv vei til økt kompetanse for Aker Kværners ansatte

Aker Kværner er i spiss i utvikling av teknologi for CO2-fangst fra
gasskraftanlegg

Olje- og gassmarkedet i Sørøst-Asia vokser mye og raskt, med Malaysia som sentrum for utviklingen.
Som følge av den positive utviklingen
i undervannsmarkedet, øker Aker Kværner investeringene i ny produksjonsfasilitet i Malaysia fra 250 til 500 millioner
kroner. Anlegget ligger i Port Klang, en
times reise fra det regionale hovedkontret
i Kuala Lumpur.
Produksjonsanlegget vil øke Aker Kværners mulighet til å betjene undervannsmarkedet i både Malaysia og i det strategisk
viktige Asia og Stillehavsområdet. Anleggets lokalisering og kapasitet gjør det
også attraktivt for andre leveranser fra Aker
Kværner.
I 2006 er det også investert i oppgradering av subsea-produksjonsanlegget ved
Tranby utenfor Oslo. Begge disse prosjektene er viktige for å kunne håndtere den
forventede veksten.

Responsen på selskapets mange nettbaserte kurs er overveldende. Kompetansebedriften har tatt i bruk en global eLæringsportal og opplæringstilbud under
Aker Kværner Academy. I 2006 ble bruken av kurs tilbudt gjennom eLæring en
stor suksess.
Alle forretningsområdene benytter tilbudet som innebærer at medarbeidere
kan gjennomføre kurs ved hjelp av sin
egen PC når de selv ønsker det og uavhengig av lokasjon. Både bruken av kurs
og antallet sertifiseringer er betydelig høyere enn ventet på forhånd.
De siste to årene har Aker Kværner
utviklet egne, skreddersydde kurs som
omhandler konsernets egen prosjektgjennomføringsmodell, og innen helse, miljø
og sikkerhet. Kursene har en eksamen
som må bestås før kurset registreres som
fullført. Den nettbaserte opplæringen utvides. Kurs om risikostyring, informasjonssikkerhet og introduksjonskurs for nyansatte er under utvikling.

Teknologien utvikles med målsetning om
at den skal kunne tas i bruk i full skala
ved gasskraftverk i 2014.
14 selskaper i petroleums- og kraftindustrien deltar i prosjektet Just Catch™
som har som mål å etablere kostnadseffektiv teknologi for CO2-fangst fra gasskraftanlegg.
Oppmerksomheten om slik teknologi
er stor ettersom reduksjon av utslipp av
klimagasser har høy prioritet både i Norge
og internasjonalt.
Just Catch-prosjektet bygger på en
forstudie som Aker Kværner gjennomførte
sammen med to kraftleverandører i 2004.
Svært lovende renseteknologi ble utviklet.
I Just Catch-prosjektet er målsetningen å
videreutvikle teknologien for å gjøre det
mulig å oppnå reduserte investeringskostnader samtidig som fangstanleggene
gjøres mer effektive i drift.

Satser på produksjon i Malaysia

Satser på kompetanseutvikling

Satser på miljøvennlig teknologi
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Aker Drilling

Aker Drilling har verdens to største og
mest moderne rigger er under bygging
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Attraktive rigger med
langsiktige kontrakter
Aker Drilling har sikret gode og langsiktige kontrakter for selskapets to
boreenheter som er under bygging. Riggene er attraktive i markedet.
Aker Drilling er i rute på vei mot å bygge opp
et internasjonalt boreriggselskap. Selskapets
to rigger av Aker H-6e design er utviklet for
å kunne operere sikkert og effektivt på dypt
vann, og under krevende klimatiske forhold.
I 2006 ble viktige milepæler passert. Kontrakter er inngått med henholdsvis Statoil og
Aker Exploration. Den mottagelsen Aker Drilling og selskapets to boreenheter har fått,
viser at selskapet har truffet godt i forhold til
etterspørselen i markedet.
Aker Drilling har 18 ansatte i Stavanger
ved inngangen til 2007. Antall medarbeidere
vil utvides med nærmere 400 personer de
neste to årene. Aker Drilling er notert på Oslo
Børs, og Aker er selskapets største aksjonær
med en eierandel på 39,9 prosent.

Rigget for fremtiden
Selskapet eier halvt nedsenkbare boreenheter
og skal utføre aktiviteter relatert til dette. Aker
H-6e-designet er av sjette generasjon, og bygger på de velprøvde konseptene Aker H-3 og
H-4.2 som er brukt verden over i flere tiår.
De to riggene som nå er under bygging,
blir verdens største og mest avanserte. Designet tilbyr en helt ny standard. Riggene konstrueres for boring av brønner ned til mer enn
10.000 meter og for operasjoner i vanndybder ned til 3.000 meter. Riggene er designet
for boring hele året i kaldt klima og i arktiske
områder. De er også utviklet for å tilby beste
standard innenfor helse, miljø og sikkerhet.
Aker H6-e byr på fortrinn som bidrar til kostnadseffektive operasjoner for oljeselskapene.
Dobbel RamRig ® øker riggenes effektivitet og
operasjonsdyktighet gjennom muligheten for
parallelle operasjoner. Den unike skrogtypen
gir en stabilitet som sikrer effektiv drift under
værforhold der andre rigger må stenge ned.
De skjermede operasjons- og inspeksjonsområdene bidrar også til en høy grad av rasjonell
og sikker drift. Riggene har stor laste- og lagerkapasitet. Dette muliggjør operasjoner i lengre
tid uten forsyninger fra land.

Byggeprosjektene
Riggene leveres av Aker Kværner som er verdensledende på utvikling og bygging av halvt
nedsenkbare boreenheter. Over 50 rigger er

levert siden starten i 1974. Skrogene bygges
i Dubai, mens dekk og dekksutstyr bygges i
Europa. Riggene skal sammenstilles og klargjøres ved Aker Kværner Stord.
Aker Drilling har et nært og godt samarbeid med Aker Kværner i de to byggeprosjektene. Kontraktene baserer seg på fastpris på 3,83 milliarder kroner per rigg i henhold til definerte spesifikasjoner. Aker Drilling
har egne kvalifiserte medarbeidere som følger byggeprosjektene kontinuerlig for å kvalitetssikre at riggene blir levert til rett tid og til
avtalt pris.

Konsernsjef Geir Sjøberg

Viktige hendelser 2006

●

Gjennomslag i markedet		
Aker Drillings to boreenheter, som skal
leveres i april og oktober 2008, er begge
sikret langsiktige avtaler med
henholdsvis Statoil og Aker Exploration.

●

Attraktive vilkår			
Avtalen med Statoil vil med en varighet
på fem år og full utnytelse av riggen, ha
en mulig samlet verdi på ca. USD 885
millioner. Statoil kan frem til 2008
bestemme endelig kontraktslengde.
Avtalen med Aker Exploration har i en tre
års periode en mulig samlet kontraktsverdi på om lag USD 610 millioner.

Langsiktige borekontrakter
Aker H-6 e-riggene er skreddersydd for morgendagens behov. Avtalen med Statoil gjelder
Aker Drillings første borerigg som skal leveres
i april 2008. Kontrakten omfatter boreoppdrag
på Halten Nordland i Norskehavet, og vil ha
en fast varighet på mellom tre og ti år. Avtalen
omfatter også mulighet for ytterligere fem opsjoner på to år hver.
Avtalen med Aker Exploration gjelder riggen som skal leveres i oktober 2008. Dette
er en tre års avtale for operasjoner på norsk
sokkel, med opsjoner som gir Aker Exploration mulighet til å kunne forlenge avtalen med
ytterligere to år.
Kontraktene bekrefter at de to boreriggene er attraktive i markedet. Gjennom 2007

vil det bli gitt fortsatt høy prioritet til oppfølging og kvalitetssikring av byggeprosessen
slik at riggene leveres i henhold til avtalt tid og
pris. Aker Drilling er godt posisjonert i et marked med positive utsikter.

Bygger førsteklasses organisasjon

Aker Drilling er i ferd med å bygge opp
en fullverdig driftsorganisasjon. Riggene bemannes med egne ansatte.
Selskapet er i en oppbyggingsfase. Aktiviteten har vært høy med byggeoppfølging, markedsføring av de to riggene og oppbygging
av organisasjonen.
Aker Drilling har høye ambisjoner i forhold til
kvalitet og kompetanse. Dette reflekteres også
i det arbeidet som pågår for å bygge opp selskapets organisasjon. Riggselskapet er opp-

tatt av å skape en bedriftskultur preget av et
verdisett som skal sikre ansvarlighet, kvalitet
og kompetanse i alle ledd.
I løpet av de neste to årene skal selskapet utvide antall ansatte med nærmere 400
erfarne og kvalifiserte personer. Særlig viktig
blir det å skape en organisasjon som skal bli
internasjonalt ledende når det gjelder effektivitet og leveringsdyktighet - kombinert med høyeste standard innenfor helse, miljø og sikkerhet. Rekrutteringsprosessen viser at Aker Drilling vurderes som en attraktiv arbeidsgiver.
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Aker Floating Production

Aker Floating Production bygger opp en
flåte av moderne produksjons- og lagringsskip, såkalte FPSO (Floating Production, Storage and Offloading)
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Sterkt selskap i vekstmarked.
Medarbeidere med nøkkelkompetanse

Gjennombrudd i India
med unik løsning
Aker Floating Production har på kort tid skapt et solid fundament for
fremtiden. Gjennombruddet er en prestisjekontrakt i India.
Konsernsjef Svein Olsen

Aker Floating Productions forretningsidé er å
eie, operere og leie ut skip for produksjon og
lagring av olje og gass. Selskapet har kjøpt
tre tankskip som bygges om til produksjonsskip ved Jurong Shipyard i Singapore.
Høyt tempo og målrettet satsing har kjennetegnet selskapets første driftsår. I januar
2007 kom det kommersielle gjennombruddet i India. Reliance Industries Ltd. har inngått en intensjonsavtale om å leie oljeproduksjons- og lagringsskip FPSO Aker Smart 1 i
minimum fem år fra februar 2008.
Aker Floating Production ble notert på
Oslo Børs i juni 2006. Aker eier 51,1 prosent av aksjene. Oljeproduksjonsselskapet
er under oppbygging, og har hovedkontor på
Fornebu utenfor Oslo.

Smart løsning
Aker Floating Production tilbyr oljeselskap,
som opererer i havområdene rundt ekvator,
en unik løsning som selskapet markedsfører
under Smart konseptet. I bunnen av konseptet ligger en standardløsning for produksjonsog lagringsskip, såkalt FPSO (Floating Production, Storage and Offloading).
Tilpasninger av utstyr til kundens spesifikasjoner er enkle og rimelige å gjennomføre.
Dagratene, som oljeselskapet betaler for å
leie skipet, er attraktive. FPSOen er pålitelig i
drift, og den inneholder kjent og velprøvd teknologi.
Aker Floating Production bygger om tankskip til fleksible FPSOer for egen regning,
eier dem selv, og leier ut skipene til oljeselskap. Dette gjør at selskapet er posisjonert til
å levere før andre. Kunden sparer tid og kostnader. For oljeselskapene er redusert ventetid
det samme som raskere inntekter.

Knoppskyting fra Aker
Løsningen for flytende produksjon og lagring
er en knoppskyting fra Akers verdiskapende
triangel - bestående av det aktive eierselskapet Aker, Aker Kværner og Aker Yards.

Til sammen sitter Aker-selskaper med kompetanse i hele verdikjeden fra engineering,
leting, boring, subsea produksjonsanlegg,
plattformer, FPSOer, LNG-skip og til landanlegg. Mange mener Aker som en gruppe av
selskaper, kjennetegnes av en unik kombinasjon av en sterk industriell, teknologisk plattform og et robust finansielt fundament.

Viktige hendelser 2006

●

Fundament for fremtiden		
Organisasjon med senior nøkkelpersoner. Tre tankere er kjøpt og bygges
om til fleksible produksjonsskip. FPSO
Aker Smart 1 er i kontrakt fra 15. februar
2008. Selskapet har en robust finansiell
stilling.

●

Marked i vekst			
Etterspørselen etter FPSOer er stigende.
Markedet kan deles i fire: Benign
(området rundt ekvator), store
engineeringdrevne prosjekter, EPCIkontrakter og områder med krevende
klimatiske forhold. Aker Floating
Production er en ny aktør i Benignmarkedet som vokser raskt.

Gjennombruddet
Reliance Industries, et av Indias største og
mest suksessrike selskaper, har inngått en intensjonsavtale med Aker Floating Production
for leie og drift av selskapets første skip og
leveranser av undervanns produksjonsutstyr.
En leieavtale på fem år vil gi Aker Floating
Production anslåtte inntekter på ca. 3,8 milliarder kroner.
FPSO Aker Smart 1 vil operere på MA feltet i Krishna Godavari Basin, Bengalbukten, i
India på 1.100 til 1.400 meters havdyp. Den
første oljen er planlagt til februar 2008.
I sum tilsvarer kontraktens størrelse verdien av tre standard, generiske FPSOer.
Som en konsekvens av kontraktens
omfang, starter ombyggingen av de øvrige
skipene seks måneder senere enn opprinnelig planlagt.

Samarbeid på tvers av Aker

Aker-selskaper samarbeider om å stå
for en samlet feltutbygging av et felt
på 1.100 til 1.400 meters havdyp i Bengalbukten.
Intensjonsavtalen med Reliance Industries er
et godt eksempel på hvordan Aker-selskaper samarbeider. Aker Floating Production og
Aker Kværner er sammen ansvarlig for leveranser på over seks milliarder kroner.
Aker Kværner leverer undervanns produksjonsutstyr. Datterselskapet Aker Marine Con-

tractors står for installasjon av forankringssystemer og hook-up av produksjons- og lagringsskipet.
FPSO Aker Smart 1 har en produksjonskapasitet på 60.000 fat olje per dag. I tillegg
kommer installasjon av gassanlegg for både
eksport og injeksjon av rundt tre millioner
standard kubikkmeter gass per dag. Dermed
fremstår Aker-selskaper som den foretrukne
partneren og en totalleverandør av et felt på
østkysten av India.
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Aker Exploration

Aker Exploration leter etter olje
og gass på norsk sokkel og har
tilgang på verdens mest avanserte rigg for boring i miljøsensitive områder
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Klar for oljejakt på norsk
norsk kontinentalsokkel
Aker Exploration er klar til satsing på norsk sokkel. Leteselskapet har
tilgjengelig rigg, solid kapitalbase og eierandeler i lisenser. Boringen
starter i 2008.
Konsernsjef Bård Johansen

Aker Exploration er et rendyrket leteselskap
på norsk sokkel. Selskapet er en partner som
skal bidra til å finne mer olje og gass.
Leteselskapet tilbyr en unik løsning: Rigg
for olje. Det vil si at Aker Exploration tilbyr oljeselskapene en topp moderne rigg for leteboring, med motytelse i form av eierandeler
i lisenser.
Selskapet med kontor i Stavanger og Oslo,
er i gang med å rekruttere flere geologer, geofysikere og personer med reservoarkompetanse. Aker Exploration gjennomførte en rettet emisjon i desember 2006. Planen er notering på Oslo Børs i løpet av første halvår 2007.
Aker eier 49,9 prosent av aksjene i selskapet.

Skriver oljehistorie
Aker Exploration vil være med å skrive et nytt
kapittel i den norske olje- og gasshistorien.
Olje- og energidepartementet prekvalifiserte
selskapet som rettighetshaver på norsk kontinentalsokkel i desember 2006.
Samme måned fullførte selskapet rettede emisjoner, sikret tilgang på en avansert
rigg og gjennomførte sin første avtale om å
bytte leteboring med en eierandel i en lisens.
I januar 2007 ble Aker Exploration tildelt en
eierandel på 15 prosent i en interessant blokk
nord i Nordsjøen (se rammesak).
Med en kapitalbase på til sammen 3,2 milliarder kroner, riggavtale og de første eierandelene i lisenser, er det skapt et godt grunnlag for videre vekst i lisensporteføljen.

Topp moderne rigg
Aker Exploration har inngått en avtale med det
børsnoterte riggselskapet Aker Drilling om en
tre års kontrakt for leie av verdens største og
mest avanserte borerigg fra 31. oktober 2008,
med opsjon på å forlenge leieavtalen med ytterligere to år.
Aker Exploration vil fokusere på letevirksomheten i nordlige Nordsjøen, Norskehavet
og Barentshavet. Det tilbys boring i enkelte
brønner, og dette gjør Aker Exploration til en
attraktiv samarbeidspartner for små og mel-

lomstore oljeselskaper som ikke ellers har tilgang til rigg.

Viktige hendelser 2006

Behov for rigger
Behovet for leterigger er økende. Aker Exploration vil bidra til å løse denne situasjonen
som begrenser letingen etter olje og gass. Oljeselskaper sliter med å få tak i rigger for boring av brønner i en begrenset periode, fordi
riggselskapene i et stramt riggmarked kun
inngår langsiktige kontrakter.

●

Langsiktig riggavtale		
Den halvt nedsenkbare boreriggen er av
Aker H-6e design, og er spesielt egnet
for operasjoner i miljøsensitive områder
eller værharde strøk, kaldt klima og dypt
vann. Den kan også håndtere høyt trykk
og høy temperatur. Dagraten i tre års
perioden fra 31. oktober 2008 er USD
520 000.

●

Solid kapitalbase			
Aker Exploration er tilført 915 millioner
kroner i egenkapital fra internasjonale og
norske investorer. Av dette har Aker gått
inn med ca. 300 millioner kroner. I tillegg
har investorer tegnet seg for 457,5
millioner i konvertible obligasjoner.
Lånefinansieringen er på 1,83 milliarder
kroner.

Vinn-vinn situasjon
Aker Exploration tilbyr oljeselskapene å bytte
leteboring mot eierandeler i lisenser. Dette er
en vinn-vinn situasjon for oljeselskapene, leteselskapet og myndighetene.
Målet er å bore fem til syv brønner per år
fra 2009 i en tre årsperiode. Blir fremtidens
funnresultater i nærheten av de historiske, blir
lønnsomheten i Aker Exploration god.

Viktige lisenser i nord

Ved inngangen til 2007 er Aker Exploration sikret eierandeler i to strategisk
viktige lisenser.
Aker Exploration møter positiv respons både
fra oljeselskaper, myndigheter og investorer
for selskapets forretningsmodell.
Selskapet har inngått en avtale med oljeselskapet Pertra om å overta 15 prosent i lisens
PL 321 i Frøyaområdet i Norskehavet, mellom
feltene Ormen Lange og Njord. Aker Exploration stiller med rigg, og dekker borekost-

nadene til Pertra på 25 prosent. Det har vært
skutt 3D-seismikk i 2006. Dataene er under
prosessering, og blir tolket frem til endelig
borebeslutning.
I TFO 2006 (tildelinger i forhåndsdefinerte
områder) ble Aker Exploration tildelt en eierandel på 15 prosent i Blokk 31/8 nord i Nordsjøen. E.ON Ruhrgas er operatør med 50%
eierinteresse, og Rocksource har de resterende 35 prosent som partner. Aker Exploration kommer til å være aktivt i de neste rundene for tildeling av lisenser på norsk sokkel.
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Aker Yards

Skipene Liberty of the Seas og 		
Color Magic møtes i desember 2006
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Styrker posisjonen i
viktige vekstmarkeder
Aker Yards styrker posisjon som et ledende, internasjonalt skipsverftskonsern. Ordrereserven er høyere enn noensinne.
Konsernsjef Karl Erik Kjelstad

Aker Yards er Europas største skipsbygger,
og leverer avanserte skip innen markedssegmentene cruiseskip og ferger, handelsfartøy
og offshore- og spesialfartøy.
Selskapet har til sammen 17 verft i Norge,
Finland, Tyskland, Frankrike, Ukraina, Romania og Brasil. Et nytt verft i Vietnam er under
bygging.
Verftskonsernet har 20.342 ansatte, hvorav
1.835 i Norge, og hovedkontoret er i Oslo. Aker
Yards er notert på Oslo Børs, og Aker er selskapets største aksjonær.
I januar 2007 reduserte Aker eierandelen
fra 50,4 til 40,1 prosent i Aker Yards. Aksjesalget var et ledd i en samlet strategisk plan i
Aker for å frigjøre likviditet og styrke balansen
ytterligere for industriell satsing.

Positive drivkrefter
Den økonomiske utviklingen i USA og Europa er en viktig drivkraft for etterspørselen
etter nye cruiseskip. Det etterspørres stadig
større skip, og nye generasjoner skipstyper er
utviklet eller er under utvikling for de fire sentrale cruiseskipsoperatørene i verdensmarkedet. Cruiseskip produseres i dag nesten utelukkende ved europeiske verft. Bygging av
cruiseskip krever stor grad av spesialisert ekspertise og et nettverk av underleverandører
utover standard skipsbyggingskompetanse.
Markedet for cruiseskip har utviklet seg positivt gjennom hele 2006.

Økonomisk vekst
Økonomisk vekst og økt transportbehov er
også positivt for fergemarkedet og etterspørselen etter containerskip og andre handelsfartøy. Markedet for offshorefartøy påvirkes av
aktiviteten i det internasjonale offshoremarkedet.
Økt leteaktivitet og produksjon av olje og
gass til havs har skapt stor etterspørsel etter
offshorefartøy. Aktiviteten i markedet for offshore- og spesialfartøy har vært høy gjennom
hele 2006.

Målrettet satsing
2006 var preget av høyt aktivitetsnivå og målrettet satsing. Til sammen ble det levert 50
skip fra Aker Yards i 2006, hvorav 4 cruiseskip
og ferger, 22 handelsfartøy og 24 offshore- og
spesialfartøy. Selskapet har forsterket posisjonen i de tre markedssegmentene. I tillegg er
det tatt viktige strukturelle grep for ytterligere
vekst.
Investeringene i nye verft i Frankrike, Norge
og Ukraina har gitt Aker Yards tilgang til ny
kapasitet og kunnskap som åpner opp for et
bredere produktspekter innenfor cruiseskip,
og ferger og handelsfartøy. For å kunne delta
i en større del av verdikjeden innenfor offshore- og spesialfartøy er det satset betydelig innen utvikling av egne konsept og design.
I dette segmentet har Aker Yards 15 skip med
egenutviklet design i ordreboken ved inngangen til 2007.

Viktige hendelser 2006

●

Tragiske ulykker 		
Aker Yards beklager på det sterkeste at
to ansatte hos underleverandører mistet
livet i to tragiske ulykker i 2006.
Gjennomføringen av et
forbedringsprogram innenfor helse, miljø
og sikkerhet (HMS) fortsetter. En rekke
viktige tiltak er igangsatt for å bringe
selskapets HMS-standard nærmere
ambisjonen om null skader på
mennesker, miljø og materiell. 		
				

●

Rendyrket struktur		
Konsernets hovedstruktur er rendyrket i
de tre virksomhetsområdene cruiseskip
og ferger, handelsfartøy og offshore- og
spesialfartøy. Samtlige 17 verft er
tilordnet ett av virksomhetsområdene,
deres ledergrupper er styrket, og viktige
grep er gjort for å posisjonere hvert
enkelt virksomhetsområde for ny vekst.
				

●

Vekst og økt kapasitet		
Kjøpet av de franske verftene i SaintNazaire og Lorient doblet Aker Yards’
kapasitet innen cruise og ferger. Aker
Yards har nå en markedsandel på over
35 prosent for større cruiseskip, målt i
samlet bruttotonn på ordrereserven. I
tillegg er kapasiteten innen handelsskip
økt med verft i Ukraina og Norge.
Ordrereserven er høyere enn noensinne.
I 2007 har Aker Yards besluttet å bygge
et verft i Vietnam. Det første skipet
leveres i 2009.

Teknologiske fremskritt
Aker Yards’ virksomheter leder an i den teknologiske utviklingen innenfor konsernets spesialområder. Bygging av spesialisert tonnasje
krever nøyaktig planlegging og evne til innovasjon.
Konsernets erfaringsbase, kombinert med
moderne design- og planleggingsverktøy og
en hensiktsmessig organisering, bidrar til konkurransedyktige priser, effektiv prosjektgjennomføring og kortere leveringstider. Med verft
i syv land drar konsernet nytte av ulik kostnadsstruktur og ingeniørkompetanse i de forskjellige landene.
For å møte den stadig økende konkurransen har Aker Yards bevisst valgt å satse
innenfor segmenter som krever stor grad av
innovasjon og kompetanse. Medarbeiderne
deltar i utvikling av nye byggemetoder, ny teknologi og nye løsninger for krevende kunder
over hele verden.

Designet for innovasjon
Nyskapende skipsdesign er en nøkkel til suksess for Aker Yards. Evnen til stadig å flytte
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Kompetente
medarbeidere hjelper
rederne til å realisere
visjoner

Egenutviklet skipsdesign gjør Aker Yards til den
foretrukne samarbeidspartneren for innovasjon.
Innenfor offshore- og spesialfartøy satses det betydelig på nyskapende konsepter og design. Ved
inngangen til 2007 har Aker Yards 15 skip med
egenutviklet design i ordreboken

grenser innen bruksmuligheter og tekniske
løsninger er konsernets fortrinn i den internasjonale konkurransen.

sjoner gjennom utvikling av konsepter som gir
høyere omsetning og økt lønnsomhet.

Skriver skipshistorie

Aker Yards har i dag en sterk markedsposisjon, men konsernet opererer i et globalt marked med hard konkurranse. Det ventes at
markedet for skipsbygging fortsatt vil være
positivt.
Den høye aktiviteten i skipsbyggingsindustrien har ført til et opphetet marked med
knapphet på ressurser. En betydelig del av

Felles for prosjektene der Aker Yards har skrevet skipshistorie, er at resultatene er skapt i tett
samspill med kundene. Selv om Aker Yards har
inngående kunnskap om kundens markeder og
konkurranseforhold, er det kundene som best
kjenner sine forretningsmuligheter. Kompetente
medarbeidere hjelper rederne til å realisere vi-

Fremtidsutsikter

Nøkkeltall

1)

arbeidet som utføres på skipene fra Aker
Yards blir levert av underleverandører og kontraktører. Det er derfor kritisk med en tett og
god oppfølging og kontakt med leverandører,
kontraktører og samarbeidspartnere.
Selskapets mål er en EBITDA-margin på 7
prosent samlet for alle virksomhetsområdene.
Dette målet vil imidlertid ikke bli nådd i 2007.
Ordreserven sikrer verftene et godt aktivitetsnivå innenfor alle virksomhetsområder til 2009,
med enkelte leveranser som strekker seg ut
i 2010.

2006

2005

20041)

Driftsinntekter

Millioner kroner

25.861

16.607

12.490

EBITDA

Millioner kroner

1.443

1.029

768

EBITDA margin

Prosent

5,6

6.2

6,1

Ordreinngang

Millioner kroner

47.892

32.084

17.283

Ordrereserve (31.12)

Millioner kroner

79.420

38.897

23.366

Antall ansatte (31.12)

Antall ansatte

20.342

13.442

13.069

Proforma 2004
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Aker Yards’ pris for beste HMS-arbeid i
2006 gikk til medarbeiderne ved verftet i
Saint Nazaire

Samarbeider over landegrenser

Partner for innovasjon

I Aker Yards samarbeider mennesker
på tvers av verft og landegrenser. Dette
åpner for nyskaping og kostnadseffektiv skipsbygging.

Nyskapende skipsdesign gjør Aker
Yards til den foretrukne samarbeidspartneren for innovasjon.

I august 2006 overtok Aker Yards aksjemajoriteten i Damen Shipyards Okean i Ukraina.
Samme måned kjøpte Aker Yards verftet Kleven Florø og Kleven Design.
Dette sikrer skrog- og skipsbyggingskapasitet i Ukraina og spisskompetanse i Norge på
bruk av rustfritt stål i bygging av kjemikalieskip.
Sammen skal de to verftene levere verdens
mest avanserte kjemikalieskip.

Høster gevinster

Evnen til å bygge nyskapende cruiseskip –
skip som innbyr til opplevelser - kjennetegner
Aker Yards verden over. Da konsernet kjøpte
verftene i Frankrike, skulle to tidligere konkurrerende miljøer samarbeide om å videreutvikle verdens ledende verftsgruppe innen bygging av cruiseskip.
I tre måneder arbeidet cruiseskip-ekspertene med å kartlegge arbeidsmetoder og kompetanse ved de fem verftene i virksomhetsområdet for cruise og ferger. Arbeidet med å gjennomføre forbedringer er i gang, og det overordnede målet er å styrke konkurranseevnen og
oppnå besparelser på minst 100 millioner euro
årlig innen 2011.

Aker Yards tar utgangspunkt i kundenes ønsker og behov for fremtiden i
konsernets nye strategi for designarbeid. Målet med designstrategien er
å styrke Aker Yards’ evne til kontinuerlig fornyelse slik at ambisjonen om
å være foretrukket for innovasjonsevnen kan innfris. Kunderelasjon, kompetanse, kreativitet og teamarbeid er
avgjørende for å lykkes.
Genesis-prosjektet viser verdien
av et enestående samarbeid med
kunden, Royal Caribbean International, samt Aker Yards’ evne til å utvikle, planlegge og gjennomføre bygging av grensesprengene skip. Genesis kjennetegnes først og fremst av de
enorme dimensjonene. Skipet har en
dødvekt på 220 000 GT og er hele 43
prosent større en det som i dag er verdens største cruiseskip, Freedom of
the Seas. Utover de mange tekniske
utfordringene som er blitt løst, byr skipet på spektakulære opplevelsesmuligheter som ikke tidligere har vært tilgjengelige til havs.
De siste årene har Aker Yards’
enhet for forskning og utvikling av løsninger for arktiske strøk, Aker Arctic,
målbevisst utviklet kostnadseffektive
transportløsninger. Arbeidet har blant
annet resultert i et konsept for isgående containerskip.

Gevinstene ved oppkjøp og omstrukturering av
virksomheter kommer i stor grad gjennom vellykket integrasjon. Målrettede og effektive integrasjonsprosesser har gitt Aker Yards økt kostnadseffektivitet og fornyet innovasjonsevne.
Ett av de pågående integrasjonsprosjektene i
Aker Yards gjelder de franske verftene i SaintNazaire og Lorient. Arbeidet startet umiddelbart etter at kjøpsavtalen var klar. Nær 300
eksperter innen bygging av cruiseskip og ferger fra Finland og Frankrike begynte samarbeidet om å identifisere smartere byggemetoder
for fremtiden.

Aker-Yardsansatte ved verftene i Finland og
Frankrike samarbeider om arbeidsmetoder og
kompetanseutvikling innenfor cruise og ferger

Driftsinntekter
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Aker American Shipping

Verftet i Philadelphia leverte den førte
produkttankeren i februar 2007. OSG vil
leie opptil 16 slike skip
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Driftsinntekter

EBITDA

Beløp i tusen USD
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Satser i sterke markeder
Aker American Shipping har tatt en sterk posisjon i robuste og lovende
markeder for å bygge og eie produkttankskip i USA.

Aker American Shipping bygger, eier og leier
ut skip. Markedet er USA, og selskapets skip
tilfredsstiller Jones Act. Dette er lover som bestemmer at alle kommersielle fartøy som frakter varer mellom amerikanske havner må være
bygd i USA, seile under amerikansk flagg og
drevet av amerikanere.
I dette markedet står Aker American Shipping sterkt både som skipsbygger og eier av
skip. Skipsverftet Aker Philadelphia Shipyard
er et topp moderne verft for bygging av containerskip og produkttankere.
Aker Shipping Corporation eier produkttankere som bygges ved verftet. Samarbeidspartneren Overseas Shipholding Group har
per februar 2007 inngått kontrakter om å leie
opptil 16 produkttankere på langsiktige bareboat kontrakter.
For Aker-selskapet tilsvarer dette leieavtaler til åtte milliarder kroner. I tillegg kommer
muligheten for overskuddsdeling. Ni av produkttankerne er allerede leid ut på langsiktige time charter kontrakter, hvorav fire er med
Tesoro, tre med BP og to med Shell.
Konsernet Aker American Shipping har
718 ansatte og i tillegg over 450 innleide fra
underleverandører. Selskapet har hovedkontor i Philadelphia, USA og er notert på Oslo
Børs. Aker eier 53,2 prosent av aksjene.

Ny æra i Philadelphia
Skipsverftet i Philadelphia står foran en ny
epoke. I 2006 ble det siste containerskipet i en
serie på fire levert. Kunden Matson Navigation
har uttrykt stor tilfredshet med skipene som er
levert i perioden 2003-2006. I februar 2007 leverte verftet den første produkttankeren.
Aker Philadelphia Shipyard har kontrakt
på å bygge ytterligere ni produkttankere av
samme type, hvert skip på 46.000 dødvekttonn. I tillegg inngikk verftet i februar 2007
en avtale om nye tre skip, samt opsjoner på
tre skip til i denne serien, basert på Veteran
Class MT-46 Jones Act produkttankere.
Dette befester Aker American Shippings
posisjon både som et førsteklasses verft og
rederi i det amerikanske markedet. Verftets
produktivitet øker og lærekurven er bratt. Verftet har økt produksjonen fra under ett skip i
året i per første kvartal 2005 til ca. 2,2 per år
ved utgangen av 2006.

Verftet leverer nå produkttankere til lavere
kostnader og to-tre år tidligere enn det konkurrenter er i stand til. Dette gir også rederivirksomheten fortinn i et marked som etterspør ny tonnasje.

Konsernsjef Dave Meehan

Viktige hendelser 2006

Førsteklasses partnere
Aker Shipping Corporation bygger seg opp
som den ledende eieren av produkttankere i
det lovende Jones Act-markedet (se rammesak).
Samarbeidet med Overseas Shipholding
Group (OSG), som er et av verdens ledende
shippingselskaper og notert på New Yorkbørsen (NYSE), sikrer førsteklasses shippingkompetanse. OSG står for drift og videre
utleie av skipene til sluttbrukere i USA.
Veftet har et nært samarbeid med to av
verdens ledende verftsgrupper. Aker Yards tilfører skipsbyggingskompetanse, mens Huyundai Mipo Dockyards har et unik produkttankerdesign, og leverer også logistikk og innkjøpstjenester.
Etterspørselen etter produkttankere i det
amerikanske markedet er økende. En sterk
drivkraft er at Oil Pollution Act of 1990, som
ble vedtatt etter at tankskipet Exxon Valdez
forliste og førte til betydelige oljeutslipp, krever at alle tankskip skal ha doble skrog innen
2015.
Gamle produkttankere fases ut, og nye
skip skal bygges. Dette betyr gode utsikter for
Aker American Shipping. Det første av i alt 16
bestilte skip, hvorav tre er opsjoner, er i ope-

●

Solid ordrebok
		
Ved utgangen av februar 2007 har verftet
15 produkttankere, hvorav tre er
opsjoner, i ordrereserven. Samlet verdi
av leieavtalene med Overseas
Shipholding Group er opp mot åtte
milliarder kroner.

●

Robust finansiering		
Gjennom året har det vært arbeidet med
å sikre en god finansiering for bygging
av de ti første produkttankskipene.
Refinasiering av USD 770 millioner kom
på plass i februar 2007. Ni av de ti første
skipene har inngått langsiktige avtaler
med sluttkunder til tilfredsstillende rater.

rasjon, og ytterligere to skip skal etter planen
leveres i 2007.
Produktiviteten ventes å øke med 25 prosent fra bygging av første til tredje skip. Med
dagens ordrebok er verftet sikret høy kapasitetsutnyttelse ut 2012.

Vekst med Jones Act

Jones Act-markedet består av i overkant av 120 skip større enn 1.000 bruttotonn. Behovet øker for nybygg.
Siden 1990 er det bygget et trettitalls handelsskip i denne kategorien ved amerikanske
verft. Flåten av skip begynner å bli gammel.
Bare fire verft i USA har levert produkttankere
de siste 15 årene.

Aker Philadelphia Shipyard er det mest
moderne anlegget, bygget opp på området til
et marineverft med USD 400 millioner i støtte
fra amerikanske myndigheter. I tillegg har verftet investert USD 135 millioner. En managementavtale mellom Aker American Shipping
og Aker Yards danner et godt grunnlag for et
samarbeid mellom de to selskapene.
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Aker BioMarine

Aker BioMarine har en unik posisjon med
spisskompetanse i hele verdikjeden – fra
forskning og utvikling til fangst, prosessering, produktutvikling, salg og markedsføring
av Omega 3-baserte produkter fra krill
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Sunne ingredienser fra krill
- markeder i rask vekst
Aker BioMarine kombinerer kunnskap om dypvannsfiske og bioteknologi.
Selskapet satser innen sunt kosthold, akvakultur og farmasi.

Aker BioMarine er i gang med å bygge opp et
internasjonalt marint ingrediensselskap som
utvikler, produserer og markedsfører Omega
3-baserte produkter fra krill. Dette er kosttilskudd og tilsetningsstoffer som benyttes i
matvarer, spesialfòr i oppdrettsnæringen og
til farmasøytisk industri
I tillegg til krillsatsingen i Sørishavet har
Aker BioMarine virksomhet knyttet til fremstilling av blant surimi i Argentina og på Færøyene.
Aker BioMarine med hovedkontor i Oslo
har ca. 600 ansatte, hvorav 550 utenfor Norge.
Selskapet gjennomførte i desember en rettet
emisjon på 1,2 milliarder kroner. Planen er
notering på Oslo Børs i løpet av første halvår
2007. Aker eier 75 prosent av selskapet.

Ny fangstmetode
Krill er en gruppe rekelignende virvelløse dyr
og et ømfintlig råstoff. En konvensjonell trål,
som slippes ut og hales inn i båten med jevne
mellomrom, fører til at krill dør og næringsrik
biomasse ødelegges av forråtnelsesprosesser.
Med Aker BioMarines fangstteknologi,
såkalt Eco Harvesting, kommer krill sprell
levende om bord. Foredlingen starer umiddelbart i fabrikkfartøyet Saga Sea, som er skreddersydd for krillfiske.

Høyverdig produksjon
Aker BioMarine høster om lag 200.000 tonn
krill per år. Første steg i produksjonen er å
omdanne krill til krillmel. En betydelig del av
dette melet foredles videre gjennom avanserte ekstraksjonsmetoder til høyverdige oljer. Årlig produksjon er beregnet til 25.00030.000 tonn. Deretter foredles melet til høyverdige oljer.
Produksjon av høyverdi krillolje i 2010 er
ventet å bli ca. 1.200 tonn. I løpet av de neste
par årene vil produksjonen gradvis øke til det
dobbelte.
Vekstpotensialet ligger først og fremst i å øke
utvinningen av høyverdige oljer og posisjonere Aker BioMarine i forhold til sterkt vok-

Konsernsjef Helge Midttun

sende markeder innenfor sunne kosttilskudd,
akvakultur og farmasi.

Viktige hendelser 2006

Sunne ingredienser
Krillolje har høyt innhold av bioaktive stoffer
med dokumenterte positive effekter for både
mennesker og fisk. Selskapets krillolje vil dermed ha viktige markeder både innen farmasi,
næringsmiddelindustrien og akvakultur.
Aker BioMarine vil i 2007 akselerere satsingen på å fremstille verdifulle, bioaktive marine
tilsetningsstoffer og ingredienser til legemidler og mat.

●

Satsing på bioteknologi		
Aker BioMarine kjøpte 89,1 prosent av
det børsnoterte bioteknologiselskapet
Natural. Dette er et solid grunnlag for en
offensiv satsing. I løpet av første halvår
2007 er planen å fusjonere de to
selskapene, og børsnotere Aker
BioMarine.

●

Store verdier			
Etter emisjonen i desember 2006 ble
Aker BioMarine verdsatt til 5,1 milliarder
kroner. Dette tilsvarer ca. 3,9 milliarder
kroner for Akers eierandel i selskapet, og
utgjør nærmere 10 prosent av Akers
industrielle eierengasjementer.

Bred spisskompetanse
Gjennom oppkjøpet av Natural har selskapet
bred kompetanse og kapasitet på produktutvikling, salg og markedsføring.
Aker BioMarine kombinerer selskapets
kunnskap om dypvannsfriske og bioteknologi
for å skape et ledende ingrediensselskap og
den foretrukne samarbeidspartneren for selskaper innenfor kosttilskudd, næringsmidler
og farmasi.

Byggesten for kroppens celler

Krillolje inneholder unike bioaktive ingredienser som fosfolipider bundet til
Omega 3 og antioksidanten astaxanthin.
Inntak av Omega 3 fosfolipid øker cellemembranens elastisitet og dermed gjennomtrengeligheten med tanke på transport og stoffer
inn og ut av cellen. Omega 3 fosfolipid utgjør
således en sentral byggesten for alle celler i
kroppen.
Selv om de positive effektene av Omega 3
fosfolipider for god fysisk og mental helse er
kjent, har begrenset tilgang på naturlige kilder
til høyverdige Omega 3 fosfolipider vært en
barriere for å utvikle markedet internasjonalt.
Krill inneholder naturens sterkeste antiok-

sidant. Astaxanthin fra krilloljen er en av de
kraftigste betennelsesdempende antioksidantene som finnes. Når det kombineres med
Omega 3, forsterkes en rekke av Omega 3s
positive helseeffekter.
Krilloljen er derfor godt egnet som tilsetningsstoff til matvarer av forskjellig slag, såkalt
functional foods. Dette er et sterkt voksende
marked spesielt i Europa og i Asia. Tradisjonell
helsekost og kosttilskudd i form av piller er et
annet viktig segment for krilloljen.
Innen akvakultur er spesialfòr av forskjellig
slag et sentralt marked for selskapets krillolje.
Dessuten inneholder både krillolje og krillmel
astaxanthin som gjør laksefisk rød på en naturlig måte.
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Aker Seafoods

Aker Seafoods dekker hele verdikjeden – fra fangst,
foredling og frem til fiskediskene i Europa
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Fersk satsing gir resultater
Aker Seafoods bedret lønnsomheten i alle forretningsområder i 2006. Økt
satsing på ferske og bearbeidede fiskeprodukter gir resultater.

Aker Seafoods er et internasjonalt ledende
sjømatselskap som dekker hele verdikjeden
– fra fangst av hvitfisk, foredling av høyverdige
produkter og salg til kvalitetsbevisste europeiske forbrukere. Selskapet er, takket være
egen trålerflåte, i stand til å levere ferske fiskeprodukter 364 dager i året.
Fangst av torsk, sei og hyse skjer med
Aker Seafoods` 14 moderne fartøy og et nært
samarbeid med kystflåten i Nord-Norge og i
Danmark. Foredlingen står 11 heleide anlegg
i Norge og Danmark for. Salgskanalen er flere
av Europas største dagligvarekjeder, men
også gjennom kunder i Asia og USA.
Med 1.167 ansatte, hvorav 894 i Norge, er
selskapet en av de største arbeidsgiverne i
norsk fiskerinæring og en betydelig aktør i
Danmark. Aker Seafoods er notert på Oslo
Børs. Aker er selskapets største aksjonær
med en eierandel på 65,0 prosent.

Sunn vekstbølge
Stadig flere får øynene opp for fiskeproduktenes mange helsemessige og smaksmessige
kvaliteter. Stor oppmerksomhet om sunn sjømat og ernæring gir grunn til optimisme for
fiskerinæringen.
Aker Seafoods opplever en sterk vekst i
etterspørsel etter fiskeprodukter av høy kvalitet hos sine viktigste kunder. Det var i 2006 en
markant prisøkning for hvitfisk og filetprodukter, både i førstehåndsmarkedet og ferdigvaremarkedet. Selskapet forventer at den positive etterspørselsveksten vil fortsette i 2007.
Satsing på å øke produksjonen og salget

av ferske fileter, loins og andre filetprodukter
bidrar til bedre lønnsomhet. Aker Seafoods
har gått fra å være en produsent av industriprodukter og halvfabrikata til å ta en ledende
posisjon i Europa på høyt foredlete produkter
basert på hvitfisk.

Konsernsjef Yngve Myhre
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Lønnsomhet i alle ledd
Veksten i etterspørselen etter ferske og høyverdige, frosne fiskeprodukter fortsetter. Flere
av Aker Seafoods’ største kunder innen dagligvaresektoren venter at salget av hvitfiskproduker, produsert av førsteklasses ferskt råstoff fra Nord-Atlanteren, øker med over 20
prosent i 2007.
Utfordringen er tilgang på nok fisk til foredlingsanleggene. Regulatoriske endringer, som
berører kvoteordninger, strukturering av flåten
og leveringsplikt, har stor betydning for Aker
Seafoods. Dette griper rett i konsernets evne
til å betjene markedet, lønnsomheten og sysselsettingen i distriktene.
På tampen av 2006 kom det en avklaring
på leveringsvilkår for trålere med leveringsplikt. For Aker Seafoods betyr de nye retningslinjene at verdikjeden mellom fangst og foredling gir fleksibilitet og stabil tilgang på råstoff.
Leveranser til dagligvarekjedenes merkevarer
(private labels) fortsetter å øke. I tillegg satses det mer på egne merkevarer som Thorfisk i Danmark og Aker Seafoods i Norge og
Sverige. Sporbarhet og opprinnelse på pakningene blir en viktig del av selskapets arbeid
med tanke på miljømerking og dokumentasjon av bærekraftige fiskerier.

●

Sterk prisøkning		
Førstehåndsprisen på torsk steg med
12 prosent i 2006, ifølge Norges
Råfisklag. I ferdigvaremarkedet økte
eksportprisene på ferske og frosne
filetprodukter med henholdsvis 12 og 8
prosent, viser tall fra Eksportutvalget for
fisk.

●

Omstrukturering og effektivisering
Aker Seafoods har fullført
struktureringsplanen av flåten, og har
redusert antall operative fartøy fra 21 i
2003 til 14. Forutsatt
myndighetsgodkjennelse av kjøp av
ytterligere én kvote meldt i desember
2006, kontrollerer selskapet 29,3
konsesjoner ved inngangen til 2007.

●

Resultatfremgang for alle forretningsområder			
Aker Seafoods oppnådde EBITDA på
235 millioner kroner inklusiv spesielle
driftsposter i 2006, mot 181 millioner
kroner i 2005. Fremgangen skyldes
positiv prisutvikling, forbedret
produktmiks og forbedret drift for
forretningsområdene.

●

Ny markedsstrategi 		
Ny markedsstrategi med mål om å
satse på egne lokale merkevarer ble
utarbeidet i 2006. Samtidig satses det
videre på volumøkning og tettere
samarbeid med dagligvarekjeder for
levering av kjedenes egne merkevarer
(private labels).

Fra Barentshavet til Paris

Aker Seafoods følger fisken fra Barentshavet til fiskediskene i Europa. I Paris
betaler forbrukerne over 200 kroner per
kilo for fersk torskeloins.
Frankrike er det markedet i Europa som betaler best for torsk. Aker Seafoods står for over
halvparten av den norske eksporten av hvitfisken til det franske markedet.

Selskapet eksporterer cirka 80 prosent av
produksjonen fra anleggene i Norge og Danmark. Norden er det største markedsområdet med 38 prosent av salget, mens Frankrike
har en andel på 26 prosent, ifølge tallene fra
2006. Produktmiksen til Aker Seafoods dreies
enda mer mot ferskfisk. Dette er et attraktivt
marked med betalingsvilje for kvalitetsprodukter.
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Aker Material Handling

Skreddersydde kundeløsninger og gnistrende
fremgang preger Aker Material Handling,
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Forbedrer posisjonen
Aker Material Handling forbedrer markedsposisjonen. Selskapet viser
lønnsom vekst, og er inne i en positiv utvikling.
Aker Material Handling er en av Europas ledende produsenter og leverandører av logistikkløsninger for arkiv, kontor og lager. Selskapet har fire moderne fabrikker - to i Tyskland, en i Nederland og en i Norge.
Gjennomførte forbedringstiltak slår ut i
bedre resultater. Omsetningen økte 19 prosent
fra 2005 til 2006. EBITDA er mer enn fordoblet,
og ordreinngangen steg 20 prosent.
Aker Material Handling har 825 ansatte i
Europa. Selskapet eies 100 prosent av Aker.
Hovedkontoret er i Oslo. Salgs- og distribusjonsnettet består av kontorer og forhandlere
i en rekke europeiske land, Algerie og Midtøsten.

Sterke selskapsnavn
Aker Material Handling markedsfører og selger produktene gjennom kjente selskapsnavn.
Constructor benyttes i Skandinavia. Dexion
står sterkt i Europa og spesielt i Storbritannia. Også Bruynzeel er veletablert i det europeiske markedet.
Salgsorganisasjonene skreddersyr kundetilpassede løsninger for kontorer, arkiv, lager
og logistikk. Aker Material Handlings mobile
eller statiske hyller tilpasses kundens ønsker
for kontorets design og funksjonalitet. Arkiv
leveres med mobile hylleløsninger som drives
ved hjelp av elektriske motorer. Hyller og reoler for lager utstyres med rullebånd, kraner og
automatiserte løsninger.

Effektiv produksjon
Selskapets fire fabrikker er strømlinjeformete
og tilpasset regionale markeder. I Nederland
er det investert over 50 millioner kroner i en
automatisert produksjonslinje for hyller og reoler til arkiv- og kontormarkedet.
I Tyskland er anlegget oppgradert for
effektiv levering av industrielle hylleløsninger
til markedene i Sentral-Europa. I 2006 er det
investert i nytt utstyr for kostnadseffektiv produksjon av reolløsninger. Den norske fabrikken er innrettet på produksjon av hyller og
reoler til industrielle lagermiljøer.

Stigende stålpriser
Stål er den viktigste innsatsfaktoren i Aker
Material Handlings produksjon. I 2006 har
man sett en ytterligere økning i stålprisen. For
å øke konkurranseevnen har selskapet satset
sterkt på å utvikle kostnadseffektive produkter og fleksible kundetilpassede løsninger. Videre har man økt fokus på innkjøp av råvarer
og komponenter fra lavkostnadsland, og spesielt Kina.
Dette gjør at Aker Material Handling er
godt rustet til å møte konkurransen.
Ved inngangen til 2007 er det en positiv utvikling i de fleste av selskapets markeder. Dette gjelder spesielt i Skandinavia, men
også i Tyskland.
Forbedringstiltakene vil gi positive effekter fremover, og Aker Material Handling venter
fortsatt positiv utvikling i både omsetning og
resultat i 2007.

Konsernsjef Hallvard Muri
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Tragisk ulykke			
Aker Material Handling beklager på det
sterkeste at en ansatt mistet livet i en
tragisk ulykke ved den tyske fabrikken i
2006. Selskapet har stor oppmerksomhet på HMS og arbeider kontinuerlig for
å unngå enhver skade hos ansatte,
kunder og leverandører, og på
materielle og ikke-materielle ressurser.
			
● Dobling av resultat		
Selskapet hadde en vekst i ordreinngang på 20 prosent og mer enn
fordoblet EBITDA i 2006. 		
●

●

Vekst i ordreinngang		
Ordreinngangen i 2006 var 1.670
millioner kroner, mot 1.391 millioner
kroner året før. Ordrereserven er god.

Til topps på innovasjon

Aker Material Handling gikk til topps i en
stor internasjonal innovasjonskonkurranse i oktober 2006.
Under Orgatec i Köln – Europas største
messe for kontorinnredninger og kontormøbler – vant Bruynzeel 1. prisen med Compactus® Office Electro. I konkurranse med 102
produkter ble kabinettsystemet kåret til det
beste.
I Aker Material Handling satses det på produktutvikling, innovasjon og design. I 2006 er

det gjennomført vesentlige forbedringer av
mobile reolsystemer i Tyskland og elektrisk
drevne mobile arkivsystemer i Nederland.
I Tyskland er det etablert en profesjonell
serviceorganisasjon for å lede installasjonsarbeid, utbedringer og ettersalg, arbeid som for
en stor del tidligere har vært utført av innleid
arbeidskraft.
Bruynzeels datterselskap i Frankrike åpnet
i 2006 salgskontor i Algerie. Etter få måneders
drift er viktige prosjekter og kontrakter vunnet
i dette markedet.

Innovativ prisvinner: Compactus®
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Aker Capital

Aker Innovation har identifisert interessante muligheter for vedlikehold og intervensjon av havbunns
brønner for olje- og gassfelt.
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Aker Capital var pådriver i utviklingen av Aker
Floating Production.

Bygger industri,
skaper merverdier
Aker Capital er verktøyet som skaper verdier langt utover det som er
morselskapets kostnader. I 2006 ble det et nytt milliardoverskudd.
Aker Capital er aktiv på to fronter: Egenkapitalinvesteringer og utvikling av nye selskaper.
Selskapet eies 100 prosent av Aker.
I Aker skal morselskapet bidra til å ta et
aktivt eierskap utover det å videreutvikle de
mange børsnoterte Aker-selskapene. Aker
Capital er instrumentet som skal skape ekstra
verdier til aksjonærene, langt mer enn det koster å drive morselskapet Aker ASA.
Dette skal bidra til å gjøre verdien av Aker
høyere enn summen av aksjepostene i de
børsnoterte Aker selskapene.

Det arbeides i dag med ideer og prosjekter
som kan bli til fremtidens førsteklasses selskaper. I det verdiskapende triangelet – bestående
av Aker, Aker Kværner og Aker Yards – er det
mennesker, teknologier, løsninger og finansiell
kraft til å skape innovative og fremtidsrettede
bedrifter. Aker Capital eier 67 prosent av Aker
Innovation, mens Aker Yards og Aker Kværner
eier 16,5 prosent hver.
Forretningsutviklingen vil fortsette i bransjer der Aker-selskaper har spesielle fortrinn til
å drive nyskapning.

Verdiskapingen

Aktive investeringer

Driftskostnadene i morselskapet var 131 millioner kroner i 2006. Samme år realiserte Aker
Capital ca. 1,1 milliard kroner i gevinster på
etablering av Aker Floating Production og Aker
Exploration. Gevinsten var også i milliardklassen i 2005.
Aker Capitals verdiskaping i 2005-2006 tilsvarer rundt ti ganger kostnadene for å drive
morselskapet. I tillegg kommer Akers gevinst
på 3,5 milliarder kroner i forbindelse med etableringen og emisjonen i bioteknologi- og
ingrediensselskapet Aker BioMarine i 2006.

Aker Equity er aktive investeringer i selskaper
med utviklingspotensial eller som står foran restruktureringer.
Aker Capital eier ca. 67 prosent av dette
egenkapitalfondet, mens Aker Kværner og
Aker Yards eier resten. Investeringsporteføljen
vil utgjøre ca. to milliarder kroner i 2007, opp
fra 900 millioner kroner ved årets inngang.
Investeringene er i dag fordelt på en rekke
selskaper. De største plasseringene er i de to
børsnoterte selskapene Bjørge og Odim. Eierandelen i Bjørge er i underkant av 40 prosent
og ca. 30 prosent i Odim.
I sum er Aker Capital godt posisjonert til
aktivt å skape merverdier fremover, særlig på
områder som Aker kjenner. Nøkkelen er en
industriell plattform, nytenkning, teknologier
og finansiell løfteevne.

Spisskompetanse
Under Aker Capital-paraplyen forvalter Aker
Asset Management et fond og pensjonspenger for ansatte i Norge. Aker Insurance Services forhandler og formidler livs- og skadeforsikringer for de aller fleste av Aker-selskapene.
Denne innkjøpsfronten mot forsikringsselskapene oppnår synergier på tvers av Aker.
Fra første kvartal 2007 spisses Aker Capital ytterligere. Satsingen forsterkes på utvikling
av nye virksomheter gjennom det nyetablerte
selskapet Aker Innovation. Aktive investeringer
i eksisterende selskaper skjer gjennom Aker
Equity (tidligere Aker Invest).

Bygger nytt
Aker Innovation skal sørge for at nye selskaper gror frem. Eksemplene fra de siste årene
er flere, som for eksempel Aker Drilling, Aker
Floating Production og Aker Exploration.

Daglig leder Nils Are Karstad Lysø
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●

Aker Capital var en viktig pådriver i
etableringen av Aker Floating
Production. Selskapet bygger opp en
flåte av produksjons- og lagerskip for
utvinning av olje og gass. I forbindelse
med børsnoteringen i juni synliggjorde
Aker Capital verdier for ca. 800 millioner
kroner.

●

Forretningsideen til Aker Exploration er
utviklet og realisert gjennom Aker
Capital. I forbindelse med emisjonen i
leteselskapet i desember ble eierskapet
til Aker Capital priset til 305 millioner
kroner.

●

Siden etableringen av Aker Capital i
2005 er det skapt store merverdier for
Akers aksjonærer og nye
forretningsmuligheter for andre Akerselskaper. Det er lagt et godt grunnlag
for videre satsing på å skape og utvikle
prosjekter til nye selskaper.

Kombinasjon av kompetanse

Nyskapningen Aker Oilfield Services er
utviklet i Akers verdiskapende triangel.
Aktivt industrielt eierskap i Aker er å skape verdier ved å kombinere industrielle plattformer
og teknologier med tilgang på finansielle ressurser og innovative evner. I samarbeidet mellom Aker Kværner, Aker Yards og Aker Capital
ligger det et hav av muligheter, boksavelig talt.
Sammen med DOF Subsea har de tre Aker-

selskapene etablert Aker Oilfield Services.
Dette er et selskap med spisskompetanse på
det voksende markedet for vedlikehold og intervensjon av havbunnsbrønner.
Førsteklasses løsninger for både tradisjonell
og lett brønnintervensjon gjør vedlikehold av
olje- og gassbrønner effektivt. Aker Innovation
er selskapets største aksjonær.
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Helse, miljø
og sikkerhet

Personlig ansvar
for felles mål
Enhver farlig hendelse er én for mye. Akers utgangspunkt er at alle ulykker
kan forhindres. Hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en kjerneverdi
i Aker. Dette forplikter hver medarbeider til å bry seg og ta personlig
ansvar for HMS.
Aker Kværner Metals i Santiago gjennomførte
Spence prosjektet i Chile med fremragende HMSresultater og ble tildelt Aker Kværners HMS-pris i
2006

Helse, miljø og sikkerhet:

Kontinuerlig forbedring

●

De ansattes helse, sikkerhet og arbeidsmiljø er sentrale temaer for betydelig oppmerksomhet i Aker-selskapene. I flere
bransjer gir fremragende HMS-resultater
konkurransefortrinn.

●

Eierselskapet Aker forurenser ikke det ytre
miljø, og er en pådriver for å oppnå kontinuerlige forbedringer innenfor HMS og
utvikling av miljøteknologi.

●

Aker-selskapene tilstreber å ligge i forkant i
utviklingen i implementering av ny teknologi
og metoder som bidrar til å redusere
potensielt negative virkninger på miljøet.

●

Konkrete eksempler på dette er de miljøvennlige boreriggene Aker H-6e, Aker
Kværners teknologi for CO2-fangst fra gassog kullkraftverk, og bærekraftige fiske i
både Aker BioMarine og Aker Seafoods.

Arbeidet for helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i Aker. I 2006 lanserte Aker Yards
programmet ”HSE Step Change” implementert for å bidra til nye løft i oppmerksomheten,
rutinene og kunnskapsdelingen i HMS-arbeidet
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Hensynet til HMS og lønnsomhet er to sider av
samme sak. Gode prestasjoner innen helse,
miljø og sikkerhet er helt grunnleggende for
langsiktig verdiskaping. Fremragende HMSresultater gir både konkurransefortrinn og
gode økonomiske resultater.
Denne erkjennelsen gir kraft i Akers kontinuerlige arbeid for å forhindre hendelser
som kan forårsake skade på personell, miljø,
materiell og immaterielle verdier.

Dyrker HMS-kulturen
HMS-kulturen i Aker bygges på ambisiøse
mål, bevisste handlinger og engasjement –
det å ta et personlig ansvar og vise omtanke
for mennesker, miljø og Aker. Overordnet målsetting er null skader på mennesker, miljø og
materiell. Selv om alvorlige ulykker dessverre
forekommer, er det utenkelig å gå på akkord
med målsettingen.
Medarbeidere utfører arbeidsoppgaver
som kan være risikofylte dersom arbeidsprosesser, sikkerhetsutstyr og holdninger ikke
holder topp standard. For å sikre best mulig
kvalitet, er det nødvendig å vie temaet øverste

prioritet i alt arbeid i alle fora. Den som hviler i innsatsen på dette området, bryter med
Akers verdier. Ledere i Aker måles jevnlig på
om de er foregangspersoner i HMS-arbeidet.

Erfaringsutveksling
I Aker skal ledelsen i hvert enkelt selskap
være pådrivere i HMS-arbeidet. Gjennom felles tilnærming til temaet, utfordringene og løsningene, bidrar samarbeidet på tvers av Akerselskapene til bedre prestasjoner i de enkelte
virksomhetene.
Personlig rapportering, regelmessig oppfølging og erfaringsutveksling mellom ledere i
Aker-selskaper sikrer full oppmerksomhet og
raskere vei til ytterligere forbedringer. Åpenhet om HMS-resultater, uønskede tilstander,
helsetrusler, ulykker og nesten-ulykker, øker
bevisstheten og bidrar til forbedringer.
Aker fortsetter arbeidet med å videreutvikle en sterk HMS-kultur. Bevisste holdninger
og handlinger blant medarbeiderne skal videreutvikle Akers posisjon som et ledende konsern innenfor HMS.

Vår virksomhet

Det er i samspillet
mellom enkeltmennesker
at verdier skapes – i hvert
enkelt selskap, men også
på tvers i konsernet

Mennesker
og utvikling

Menneskene er drivkraften
Akers resultater skapes av mennesker som viser vilje til å ta utfordringer,
og evner å finne løsninger. Aker-selskapene er drevet av prestasjoner og
ferdigheter hos enkeltpersoner og team.

Aker kjennetegnes av aktivt eierskap, i finansiell forstand fra våre aksjonærer. Operasjonelt
handler det om å sikre eierskap til verdier, mål
og strategier.
Aktivt eierskap dreier seg i stor grad om
å inspirere mennesker og om å plassere rett
person på rett sted i organisasjonen med velfungerende rammer og muligheter. Det er i
samspillet mellom enkeltmennesker at verdier
skapes – i hvert enkelt selskap, men også på
tvers i Aker-selskapene.
For å gjøre samarbeidet så godt som
mulig, er det viktig å bygge en felles Aker-kultur og forståelse på tvers. Dette er bakgrunnen for gjennomføringen av en rekke aktiviteter innen rekruttering, profilering, utvikling av
ledelsesverktøy, og implementering av metoder for måling, analyse og utvikling.

og bærer frukter. Filmen vant det norske folks
pris som årets best likte reklamefilm. Rekrutteringskampanjen som var en del av prosjektet, ble videreført i 2006 gjennom nye initiativ.
Kunnskapen om Aker, Akers omdømme og rekrutteringskraft er betydelig styrket.

Trainee-program
Våren 2006 etablerte Aker et internasjonalt
trainee-program. I første omgang ble 12 personer rekruttert fra Brasil, Kina, Malaysia og
Russland. Gjennom tre engasjement fordelt
på to år, vil traineene lære Aker, arbeidsmetodene og kulturen å kjenne.
Målet er å sikre Aker-selskapene tilgang
på topp kvalifiserte medarbeidere. Programmet vil gradvis bli utvidet til å omfatte flere traineer. Aker forventer at en positiv effekt av pro-

grammet vil være økt kjennskap og rekrutteringskraft når Aker skal utvikle ny virksomhet
i vekstmarkeder.

Medarbeiderundersøkelse i 2007
55.000 medarbeidere i 45 land får i 2007 muligheten til å være med i Akers første medarbeiderundersøkelse i konsernet. Omfanget
av undersøkelsen ventes å bidra til oppmerksomhet og interesse, økt oppmerksomhet om
felles verdier, videreutvikling, samt erfaringsog kompetansedeling internt.
Undersøkelsen vil være godt egnet til å ta
temperaturen på Aker-kulturen for så å iverksette nødvendige tiltak for forbedring og videreutvikling på prioriterte områder. Menneskene er nøkkelen til Akers resultater.

Felles verdier
Alle Aker-selskapene deltok i 2006 i en felles
prosess for å identifisere og formulere verdier
som preger og som skal prege hvert enkelt
selskap i Aker. Selv for Aker-selskaper engasjert i forskjellige bransjer, viste det seg at verdiene i stor grad var sammenfallende og felles. Aker-verdiene uttrykker et fellesskap, og
bidrar til å bygge videre en kultur for langsiktig verdiskaping.

Lederutvikling
God ledelse bidrar til Akers sterke resultater.
Derfor jobbes det offensivt med å utvikle ledere. I 2006 ble det for første gang gjennomført en grundig vurdering og kartlegging av
topplederes kvaliteter og prestasjoner i alle
Aker-selskapene. Etterlevelse av verdiene, resultatoppnåelse, potensial og modenhet ble
kartlagt. Metoden avdekker progresjon og kapasitet på ledersiden i hvert enkelt Aker-selskap. Til sammen ble nær 250 ledere evaluert
gjennom verktøyet som bidrar til å sikre kvalitet og kontinuitet i lederposisjoner i Aker.

Nøtteknekker
I tilknytning til kortfilmen Nøtteknekker, som
ble vist som reklamefilm på riksdekkende
fjernsyn i Norge, ble det i 2005 gjennomført
et felles prosjekt for å styrke industrien og
Akers omdømme. Arbeidet er svært vellykket

Ulike land, ulike kulturer, ulike mennesker og ulike perspektiver – i Aker er det mange som griper muligheten
til å bosette seg i et nytt land for en periode
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Vår virksomhet

Samfunnsansvar

Bærekraftig utvikling
Aker ble grunnlagt i 1841, men flere av Akers virksomheter har røtter fra
1700-tallet og industrialiseringen som fant sted i England og Norden. Aker
er anerkjent som en hjørnesteinsbedrift i mange lokalsamfunn i Norge og i
utlandet.
Aker består av selskaper med virksomhet i 45
land, og bidrar til jobbmuligheter og økonomisk stabilitet for innbyggere i mange lokalsamfunn. Vårt viktigste samfunnsansvar er å
tilby produkter og tjenester på en miljøvennlig, etisk og sosialt ansvarlig måte. Et godt resultat på den finansielle bunnlinjen er verken
bærekraftig eller akseptabelt dersom det er
oppnådd på bekostning av mennesker eller
miljøet.
Det er Akers historie og verdier, i tillegg
til inspirasjon fra internasjonale normer som
FNs Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI) og OECD-retningslinjene som veileder oss i vår globale praksis for samfunnsansvar. Vi oppsummerer disse retningslinjene i
fire hovedprinsipper for samfunnsansvar:
Mennesker: Kompetente og motiverte medarbeidere på vei mot de samme målene, er
avgjørende for at vi skal lykkes. Med tusenvis av medarbeidere over hele verden som representerer forskjellige kulturer, religioner og
etniske grupper, fokuserer vi på å bidra til at
hver enkelt medarbeider kommer til sin fulle
rett og tar vare på sin egen helse og sikkerhet.
Våre anstrengelser styres av en forpliktelse
om å beskytte både våre medarbeideres rettigheter og de interessentene som vi påvirker.
Miljø: Miljøet er avhengig av at selskaper og
virksomheter bidrar til en positiv utvikling. Vi
jobber derfor kontinuerlig med å minimere negativ påvirkning på miljøet ved å utvikle teknologi, praksis og forretningsmuligheter som
samsvarer med bærekraftig utvikling.

Omtanke for mennesker

Aker Kvaerner Subsea i Curitiba, Brasil, kombinerer bedriftens arbeidsbehov
i fabrikken og på kontoret med et forbedret arbeidsmiljø, økt motivasjon, redusert
stress og redusert sykefravær. Aker Kværners pris for beste helseprogram for 2006
gikk til det brasilianske selskapet.

40

Aker ASA årsrapport 2006

Integritet: Vi er avhengige av et pålitelig, forutsigbart forretningsklima. Vi arbeider kontinuerlig for å opprettholde høye etiske standarder. Vi bygger en kultur som verdsetter ærlighet, integritet og transparens, og vi oppmuntrer våre partnere til det samme.
Samfunn: Aker er en viktig del av samfunnet
der vi opererer, både lokalt og globalt. Gjennom lønnsomme investeringer vil vi aktivt bidra til å opprettholde et sunt og stabilt samfunn der vi er til stede.
Disse prinsippene veileder oss i vårt
arbeid på mange fronter; lokalt, nasjonalt og
globalt. Dette skaper vinn-vinn-situasjoner for
både lokalsamfunnet og Aker-selskapenes
medarbeidere, aksjonærer og andre interessenter. Innen samfunnsansvar er det spesielt
to områder som er svært utfordrende og viktige for oss: etablering i nye markeder, samt
miljøvern og bærekraftig utvikling.
Vårt bidrag til samfunnet er avhengig av
vår evne til å overholde våre fellesverdier og
opprettholde våre standarder i alle land hvor
vi opererer. Dette krever at vi utvikler en forståelse for andre kulturer og holdninger, og at vi
åpent kommuniserer våre egne verdier, samtidig som vi respekterer og lærer om andre
verdisyn.
Vår kunnskap gjør det mulig å utvikle mer
energieffektive og miljøvennlige løsninger.
Gjennom Akers virksomhet og produktutvikling gjør vi vårt beste for å bidra til bærekraftig utvikling. Dette er avgjørende for vår videre
vekst.

Forpliktelser

Våre forpliktelser overfor kunder,
aksjonærer, medarbeidere og de
samfunn hvor Aker har virksomhet, bygger på følgende:
Når kunder arbeider med oss, skal de
kunne forvente:
● Når kunder arbeider med oss, skal de
kunne forvente:
● Fremargende HMS-resultater
● Å bli lyttet til og forstått
● Konkurransedyktige leveranser til
avtalt tid og av rett kvalitet
● Et åpent, langsiktig forhold basert på
gjensidig nytte
● Høye standarder til etisk opptreden
og integritet
Som investor skal våre aksjonærer
kunne forvente:
● Å være del av et aktivt og
verdiskapende eierskap, fylt av energi
og besluttsomhet
● En positiv, langsiktig utvikling i
aksjekursen
● En handlekraftig administrasjon som
følger aktivitetene tett og leverer god
finansiell avkastning
● Transparens — presis og konsistent
rapportering av tall til rett tid
● God eierstyring og selskapsledelse
Som ansatt hos oss skal man kunne
forvente:
● Et sikkert, godt og inspirerende
arbeidsmiljø
● Utfordrende arbeidsoppgaver og
utviklingsmuligheter
● Et arbeidsmiljø der mangfold blir satt
pris på
● Konkurransedyktig lønn i forhold til
markedene man arbeider i
● Å bli behandlet rettferdig, med
respekt og integritet
Samfunnet rundt oss skal kunne
forvente:
● Lokal og regional verdiskaping
● Respekt for lokalbefolkning, lokal
lovgivning og kultur
● Verdifullt samarbeid med lokale
partnere og underleverandører
● Sosialt ansvar, integritet og høye
etiske standarder
● Åpenhet — transparens og
pålitelighet

Vår virksomhet

Vi går inn for å skape
langsiktig verdi på en
ansvarlig måte

Lokale hjørnesteiner

Aker består av en rekke hjørnesteiner rundt i verden, og er opptatt av
å skape verdier for lokalsamfunnene
som selskapene er en del av.
Vestvågøy kommune i Nordland er i vekst.
Aker Seafoods i Stamsund er den største private arbeidsgiveren i Lofoten, og Vestvågøys
ordfører, Guri Ingebrigtsen, omtaler selskapet
som en lokal hjørnestein og industriell motor i
kommunen.
- Aker Seafoods kjøper råstoff hele året.
For andre fiskemottak i distriktet er dette viktig.
Begrepet industriell motor har en mening her,
fordi mindre mottak i nære lokalsamfunn får et
bedre livsgrunnlag, sier Vestvågøy kommunes
ordfører Guri Ingebrigtsen fra Arbeiderpartiet.
Ingebrigtsen er tidligere sosialminister og
har fulgt utviklingen til Aker Seafoods gjennom
flere år.

Bærekraftig fiske

- Jeg bor et steinkast unna bedriften, og
kjenner mange av dem som har sitt daglige
virke i Aker Seafoods. Med dette som bakteppe tør jeg si at Aker Seafoods er en god
arbeidsgiver. Ansatte trives, og forteller om et
godt arbeidsmiljø. Bedriften satser på å ha
kompetente og friske medarbeidere, uttaler
Ingebrigtsen og legger til:
- Fra kommunens side har vi også merket
oss at bedriften har strukket seg langt i å tilby
arbeid til våre bosatte flyktninger, noe som er
viktig for oss i integreringsarbeidet.
For lokalsamfunnet er Aker Seafoods en
hjørnestein, Stamsund blomstrer, og det henger nært sammen med stor aktivitet i fiskeribedriftene. At disse utvikler produksjonsmetoder
og produkter er viktig. Samtidig ser vi også en
kulturell oppblomstring.

Fisk og krill er fornybare ressurser. Aker
Seafoods og Aker BioMarine forvalter
ressursene til beste for fremtidige generasjoner.
For å sikre en bærekraftig forvaltning
av store ressurser i havområdene, arbeides det aktivt på flere fronter. Dette er et
miljøengasjement som også bidrar til å
sikre levedyktige samfunn langs kysten.
Kvoter for fangst er nødvendig for å forhindre overfiske. I tillegg er bekjempelse
av illegalt fiske viktig for ikke å ødelegge
ressursgrunnlaget. Aker Seafoods har
lenge vært en pådriver for å stanse illegalt fiske, noe som er en stor utfordring for
hele næringen.
Selskapet har innført en egen intern
instruks for kjøp av råstoff for å forhindre at råstoff med ukjent opprinnelse blir
anvendt i selskapets verdikjede. Innføring
av strengere innkjøpsregler vil gjøre det
vanskeligere å omsette illegal fisk, noe
som går på akkord med prinsippene for
lovlige kvoter.
Aker samarbeider med naturvernsorganisasjonen WWF for en bærekraftig fiskerinæring, og er også representert i Advisory Board i den globale organisasjonen
The Marine Stewardship Council (MSC),
som arbeider mot overfiske gjennom miljømerking av fiskerier. I tillegg samarbeides det med Greenpeace og andre organisasjoner som arbeider for en bærekraftig utvikling.

Omtanke for samfunnet

Ordfører Guri Ingebrigtsen i
Vestvågøy kommune og konsernsjef Yngve
Myhre i Aker Seafoods på Aker Seafoods J.M.
Johansen i Stamsund

Over hele verden er Aker involvert i støtte
til lokalsamfunn. Eksempler på dette er
Aker Kværners støtte til ”The United Way”
i USA, barnehjem i Øst-Russland og
Røde Kors’ nødhjelpsprogram.
Dette skal hjelpe dem som trenger det
mest. Engasjementet har positiv påvirkning på de ansattes moral, utvikling av
mennesker og stolthet av arbeidsplassen. Det kan også bidra til økt interesse
fra potensielle medarbeidere, og tiltrekke
seg partnere og kunder med de samme
holdningene.
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Nok et godt år
Aker fortsatte sin positive utvikling i 2006. Omsetningen på 80 milliarder kroner og driftsoverskuddet
(EBITDA ) for året på 4,3 milliarder kroner var henholdsvis 38 prosent og 43 prosent høyere enn
foregående år. Ordrereserven ved utgangen av året var 144 milliarder kroner, 50 milliarder kroner
høyere enn ved inngangen av året.
Den positive utviklingen i driften og konsernets evne til å identifisere nye industriprosjekter og synliggjøre verdien av dem, har materialisert seg i en økning i Akers selskapsverdier.
Verdien av børsnoterte eiendeler i morselskapet Aker ASA var ved utgangen av 2006 om
lag 36 milliarder kroner, opp fra 19 milliarder
kroner ett år før.
En solid finansiell stilling ved utgangen av
året, med en betydelig kontantbeholdning som
er ytterligere økt etter årsskiftet, gir Aker ASA
mulighet til å fortsette satsingen på industriutvikling. Samtidig ønsker selskapet å gi aksjonærene økt forutsigbarhet for framtidige utbytter i tråd med selskapets utbytte-politikk.
For 2006 foreslår styret å utbetale et
utbytte på 19,00 kroner pr. aksje.

Konsernets virksomhet og
lokalisering
Akers forretningsidé er å skape varige verdier
for aksjonærer og andre interessenter ved å
bygge førsteklasses selskaper i sektorer der
vi har stor kunnskap og gjennomføringskraft.
Aker skaper nye selskaper og utvikler dem
gjennom sitt aktive eierskap. Når det er riktig for utviklingen av de aktuelle selskapene,
vil Aker invitere andre askjonærer med, eller
overlate selskapene til helt nye eiere.
Aker ASA er morselskapet i Aker, og har
sin virksomhet i Norge. Aker består av flere
titalls hel- og deleide operative virksomheter
og en rekke industrielle og finansielle eierengasjementer med virksomhet over hele verden. Virksomhetene er i hovedsak relatert til
energi, maritim og marin industri.
I tillegg til morselskapet selv, består Aker
av seks børsnoterte hovedselskaper og to
som planlegger børsnotering i første halvår
2007. De seks børsnoterte er Aker Kværner,
Aker Yards, Aker Drilling, Aker Floating Production, Aker Seafoods og Aker American
Shipping. De to som planlegger børsnotering
er Aker BioMarine og Aker Exploration. Aker
Material Handling og Aker Capital er heleide
Aker-selskaper. Aker Capital eier direkte eller
indirekte aksjer i flere børsnoterte selskaper.
Teknologi og kompetanse er et vesentlig
fundament for Akers industrivirksomhet, og
utvikling av ny teknologi og arbeidsmetoder
gir viktige konkurransefortrinn. Det vesentlig-
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ste av Aker-selskapenes virksomhet innenfor
forskning, utvikling og innovasjon skjer som
ledd i gjennomføring av prosjekter, og i tett
samarbeid med kunder som for eksempel
skipsredere og oljeselskap.
De Aker-selskapene som har det vesentligste
av sin virksomhet rettet inn mot energi er som
følger:
 ker Kværner Global leverandør av et vidt
A
spekter av teknologi, produkter, anlegg og installasjoner, samt tilhørende tjenester knyttet
til leting etter og produksjon av olje og gass.
Gjennomfører dessuten større prosjekter for
kunder innen raffineri, kjemi, kraftproduksjon,
metallindustri og bergverk.
Aker Drilling Eier og skal drifte to avanserte,
sjettegenerasjons borerigger for bruk på dypt
vann og i værharde områder. Riggene bygges
av Aker Kværner og ferdigstilles i henholdsvis
april og oktober 2008 for boring på norsk sokkel. Aker Drilling er ikke et selvstendig rapporteringssegment i Aker-konsernet for 2006.
Aker Floating Production Etablerer en flåte
av fire produksjons- og lagerskip for olje- og
gassproduksjon. Tre skrog er innkjøpt og under ombygging. Det første produksjonsskipet
går på kontrakt i India i 2008.
 ker Exploration Leter etter olje og gass på
A
norsk sokkel. Har inngått langsiktig leieavtale
for bruk av en av Aker Drillings rigger, og tilbyr rettighetshavere å bore brønner mot eierandeler i de aktuelle lisenser. Aker Exploration
er ikke et selvstendig rapporteringssegment i
Aker-konsernet for 2006.
Følgende to Aker-selskaper har det vesentligste av sin virksomhet knyttet til maritim industri:
 ker Yards Europas største skipsverftskonA
sern med 17 skipsverft i 7 land. Virksomheten
er delt i tre hovedstrømmer: Cruiseskip og ferjer, handelsskip og offshore- og spesialskip.
Aker American Shipping Bygger og eier
skip som seiler i amerikansk innenriksfart, det

såkalte Jones Act-markedet. Har under bygging en serie av 16 produkttankere som alle
er utleid på langsiktige avtaler. Den første ble
levert i februar 2007.
Følgende to Aker-selskaper har sitt utspring
i fangst og foredling av fisk og marin biomasse:
Aker BioMarine Høster og foredler marine
ressurser, og utvikler og selger høyverdige
sluttprodukter innen akvakultur, næringsmiddelindustri og på sikt farmasøytisk industri.
Aker BioMarine er ikke et selvstendig rapporteringssegment i Aker-konsernet for 2006.
Aker Seafoods Fisker på 28 trålerlisenser
med 14 båter i norske farvann, og foredler fisk, hovedsakelig torsk, sei og hyse, ved
anlegg i Nord-Norge og Danmark for salg til
matvarekjeder i Skandinavia og Nord-		
Europa.
Øvrig virksomhet omfatter følgende hovedvirksomheter:
Aker Material Handling Utvikler, produserer
og selger lager- og arkivsystemer til bruk i industri og kontormiljøer, hovedsakelig i Europa.
Produktene selges under kjente merkenavn
som Constructor, Bruynzeel, Compactus og
Dexion.
Aker Capital Eier og utvikler industrielle og finansielle eiendeler som ikke regnes som hovedselskaper i Aker. Omfatter blant annet eiendeler i Aker Exploration, børsnoterte Bjørge
og Aker Drilling, og indirekte i Odim. Aker
Capital er ikke et selvstendig rapporteringsområde i Aker-konsernet. Resultat og balanse
for virksomheten inngår i Aker ASA .

Viktige hendelser i 2006
Med utgangspunkt i selskapets forretningsidé har Aker ASA gjennom det siste året synliggjort vesentlige aksjonærverdier ved å
etablere nye selskaper. I Aker Floating Production, Aker Exploration og Aker BioMarine
ble andre investorer invitert med (se nedenfor). Markedsverdien av disse nye selskapene
var ved utgangen av 2006 7,9 milliarder kro-
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ner, hvorav Aker ASAs andel utgjorde 5,2 milliarder kroner.
Aker Floating Production ble børsnotert
sommeren 2006 etter en emisjon på USD 150
millioner, hvorav Aker deltok med USD 10 millioner. Markedet priset Akers eierandel før emisjonen til ca 800 millioner kroner. Ved børsnotering eide Aker 48,4 prosent av aksjene i
Aker Floating Production. Andelen er senere
økt til 50,1 prosent ved aksjekjøp i markedet.
Aker BioMarine er utviklet med utgangspunkt
i en målrettet restrukturering av Akers internasjonale fiskerivirksomhet. I desember 2006
gjennomførte Aker BioMarine en emisjon på
1,2 milliarder kroner. Akers eierandel på 76,2
prosent ble priset til 3,9 milliarder kroner. Aker
BioMarine-aksjen er notert på OTC-listen til
Norges Fondsmeglerforbund. Høsten 2006
kjøpte Aker aksjemajoriteten i det børsnoterte
bioteknologiselskapet Natural. Styrene i Natural og Aker BioMarine har vedtatt å foreslå en
fusjon mellom selskapene med Natural som
overtakende part. Det fusjonerte selskapet vil
ha navnet Aker BioMarine. Fusjonen er planlagt gjennomført i juni 2007 og det fusjonerte
selskapet vil videreføre Naturals nåværende
notering på Oslo Børs.
Aker Exploration gjennomførte i desember
2006 en emisjon i form av nye aksjer og konvertible obligasjoner på til sammen 1,37 milliarder kroner, hvorav Aker deltok med om lag
300 millioner kroner. Markedet priset Akers eierandel før emisjonen til 305 millioner kroner,
og Aker eier nå i underkant av 50 prosent av
aksjene i Aker Exploration. Selskapet har inngått kontrakt på leie av en av Aker Drillings
borerigger og avtale om farm-in av to lisenser
på norsk sokkel. Aker Exploration planlegger
børsnotering i første halvår 2007.
I april 2006 bidro Aker til at selskapet TH Global
kunne inngå endelige avtale om innbetalinger til
tidligere Kværners britiske pensjonskasse.
Akers bidrag var å konvertere en usikret fordring mot TH Global-gruppen mot en
fremtidig rettighet til en minoritetsinteresse
i eierselskapet i TH Global. I tillegg avtalte
Aker å selv overta, eller på annen måte bidra
til at TH Global får avhendet virksomheter for
totalt GBP 11,7 millioner. I tillegg overtok Aker
Kværner virksomheter fra TH Global som tilførte Aker Kværner om lag 1300 sentrale personellressurser i Storbritannia.
Avtalen med TH Global ga en negativ
resultateffekt i Akers mor- og holdingselskaper på om lag 260 millioner kroner.

Redegjørelse for årsregnskapet
Konsernets omsetning i 2006 ble 79 892 millioner kroner. Driftsresultat før avskrivninger og
amortiseringer (EBITDA) utgjorde 4 280 millioner kroner. Driftsresultatet etter avskrivninger og amortiseringer (EBIT) ble 3 509 millioner kroner.
Resultat før skatt ble 2 879 millioner kroner
i 2006 etter netto finansielle poster på minus
1 178 millioner kroner og 548 millioner kroner i andre inntekter. Sistnevnte kan henføres
til gevinst i forbindelse med etableringen av
Aker Floating Production og Aker Exploration.
Skattekostnader utgjorde 748 millioner kroner. Resultatet for 2006 etter skatt for videreført virksomhet var 2 131 millioner kroner.
Netto resultat etter skatt fra virksomhet
holdt for salg (Aker Kværners forretningsområde Pulping & Power) utgjorde 1 811 millioner kroner. Summen av netto resultat for videreført og avhendet virksomhet utgjorde 3 942
millioner kroner i 2006, sammenliknet med
2 590 millioner kroner året før.
I samsvar med regnskapslovens § 3-3a
bekreftes det at forutsetningene om fortsatt
drift er til stede.

Segmentinformasjon
Aker Kværner økte sin omsetning med 37
prosent fra 2005 til 50,6 milliarder kroner. Driften i konsernet utviklet seg positivt, og ebitda
for 2006 ble 2 872 millioner kroner sammenliknet med 1 816 millioner kroner året før.
Etterspørselen etter Aker Kværners produkter og tjenester fortsatte å øke. Ordreinngangen i 2006 var 62,3 milliarder kroner, sammenliknet med 51,9 milliarder kroner året før.
Ordrereserven ved utgangen av 2006 var
rekordhøye 59,7 milliarder kroner.
Omsetning og driftsresultat fra den avhendede virksomheten Pulping & Power er ikke
inkludert i tallene over. Netto resultat etter
skatt for denne virksomheten inkludert salgsgevinsten var 2,5 milliarder kroner.
Gjennom en større refinansiering i fjerde
kvartal styrket Aker Kværner sin finansielle
fleksibilitet. Utestående gjeld og obligasjonslån ble erstattet med et nytt banklån på EUR
750 millioner og fire nye obligasjonslån på til
sammen 1,6 milliarder kroner.
Aker Kværners styre har foreslått å utbetale et ekstraordinært utbytte på 30 kroner
pr. aksje etter salget av Pulping & Power, og
et ordinært utbytte for 2006 på 10 kroner pr.
aksje. Akers andel av dette utgjør 882 millioner kroner.
Aker Kværners styre har videre foreslått
å initiere et program for tilbakekjøp av inntil
10 prosent av selskapets aksjer, og å splitte
aksjene i selskapet i forholdet en til fem.

Aker Yards økte sin omsetning med 56 prosent fra 2005 til 25,9 milliarder kroner i 2006.
Driften i konsernet utviklet seg positivt og
ebitda for 2006 ble 1,4 milliarder kroner sammenliknet med 1,0 milliarder kroner i 2006.
Etterspørselen etter nye skip fortsatte å
øke. Aker Yards’ ordreinngang i 2006 var 47,9
milliarder kroner, sammenliknet med 32,1 milliarder kroner året før. Ordrereserven ved
utgangen av 2006 var rekordhøye 79,4 milliarder kroner.
Aker Yards gjennomførte i 2006 vesentlige
oppkjøp av ny virksomhet i Frankrike, Ukraina
og Norge. I Frankrike overtok selskapet det
franske konsernet Alstoms to verft, hvorav
det største er en av verdens fremste byggere av cruiseskip. Gjennom oppkjøp av verft
i Ukraina sikret Aker Yards seg tilgang til viktig
kapasitet for stålproduksjon, og gjennom kjøp
i Norge utvidet selskapet sin kapasitet og sitt
produktspekter innen handelsskip.
Aker Yards sitt styre har foreslått å utbetale
et ordinært utbytte for 2006 på 18 kroner pr.
aksje. Akers andel av dette utgjør 164 millioner kroner. Styret i Aker Yards har videre foreslått å splitte aksjene i selskapet i forholdet
en til fem.
Aker American Shippings omsetning og
EBITDA i 2006 er henholdsvis 86 og 75 prosent lavere enn året før. Årsaken er at selskapet i tredje kvartal 2006 leverte det fjerde og
siste skipet i en serie av containerskip til ekstern kunde. Selskapets verft i Philadelphia
bygger nå en serie av produkttankskip for et
søsterselskap i samme konsern. Omsetningen knyttet til denne virksomheten blir eliminert i Aker American Shippings konsernregnskap.
Produkttanksskipene skal leies ut til Aker
American Shippings partner Overseas Shipholding Group. Det første skipet i serien ble
overlevert i første kvartal 2007, og Aker American Shippings omsetning og resultat vil dermed igjen øke.
Aker American Shippings ordrereserve
bestod av en serie på ti produkttankskip, og
var ved utgangen av 2006 4,1 milliarder kroner. I februar 2007 ble Aker American Shipping og Overseas Shipholding Group enige
om en intensjonsavtale om å bygge ytterligere
inntil seks produkttankskip i samme serie.
Aker Seafoods omsetning ble i 2006 var
2 120 millioner kroner sammenliknet med
1 953 millioner kroner i 2005. EBITDA for året
2006 var 195 millioner kroner, 18 millioner kroner bedre enn for året 2005. Tallene for 2005
er justert for salget av Nordic Group som ble
gjennomført i 2006.
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Aker Seafoods’ fangstvirksomhet fortsatte sin
positive utvikling gjennom året. Etterspørselen etter fiskeråstoff av høy kvalitet var sterk,
og prisene i førsteleddet var gode. Aker Seafoods har jobbet systematisk med å utjevne
de tradisjonelle sesongmessige variasjoner
innen norsk fiskeri. Resultatene av denne innsatsen fremkommer som sterkere resultater,
spesielt i andre halvdel av året. Selskapets
satsing på ferske fiskeprodukter har også gitt
positive resultater.
Norske myndigheter innførte i 2006 strengere krav til bearbeiding av fisk som omfattes
av leveringsplikt. Denne innstrammingen vil
ikke ha negativ effekt på selskapets lønnsomhet. Uavhengig av myndighetenes krav har
Aker Seafoods ambisjoner om å bearbeide
betydelige høyere andel råstoff enn kravet på
70 prosent.
Norske myndigheter behandler fortsatt
flere saker som kan ha betydning for Aker
Seafoods’ inntjening i tiden framover. Inntil
sakene er konkludert, er det vanskelig å ha
noen klar formening om eventuelle driftsmessige og økonomiske konsekvenser av dette.
Aker Seafoods sitt styre har foreslått å
utbetale et utbytte for 2006 på 0,75 kroner pr.
aksje. Akers andel av dette utgjør 24 millioner kroner.
Aker Floating Production ble etablert som
selvstendig selskap i 2006. Selskapet er under oppbygging, og selskapets driftsinntekter på 6 millioner kroner for året er leieinntekter for utleie av ett av selskapets tre tanksskip
som lagerskip. Kostnadene i forbindelse med
etableringen av selskapet var som forventet.
I januar 2007 inngikk Aker Floating Production en intensjonsavtale med en kunde i
India om utleie av ett av selskapets produksjons- og lagerskip. Beregnet ut fra en femårs leieperiode, vil en endelig kontrakt gi Aker
Floating Production samlede leieinntekter på
i størrelsesorden USD 600 millioner. Skipet
skal være ferdig ombygd og klart til utleie i
februar 2008.
Det er ikke foreslått utbytte fra Aker Floating Production for 2006.
Aker Material Handling økte sin omsetning
med 19 prosent til 1,6 milliarder kroner i 2006.
Den positive utviklingen i driften fortsatte og
ebitda i 2006 ble 75 millioner kroner, mer enn
det doble av året før.
Selskapets hovedmarkeder i Skandinavia,
i Storbritannia og i Mellom- og Nord-Europa
utviklet seg positivt. Ordreinngangen i 2006
var 1,7 milliarder kroner sammenliknet med 1,4
milliarder kroner året før, og ordrereserven ved
utgangen av 2006 var 386 millioner kroner.
Det er ikke foreslått utbytte fra Aker Material Handling for 2006.

Regnskap Aker ASA med
holdingselskaper
Resultatregnskapet til morselskapet Aker
ASA inkludert holdingselskaper gir et uttrykk
for morselskapets evne til å skape merverdier
for Aker ASAs aksjonærer ut over bokførte balanseverdier.
I 2006 var driftsinntektene i Aker ASA inkludert holdingsselskaper 4 643 millioner kroner,
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hovedsakelig som følge av etableringen av
Aker Floating Production, Aker BioMarine og
Aker Exploration. Tilsvarende inntekter i 2005
var 1 613 millioner kroner.
De økte inntektene er et resultat av høyere
aktivitet og mange forretningsutviklingsprosjekter gjennom året. Endringen i aktivitetsnivå er reflektert i driftskostnadene i morselskapet som i 2006 beløp seg til 131 millioner
kroner, 27 prosent høyere enn året før.
Aker ASA inkludert holdingsselskaper
mottok 390 millioner kroner i utbytte og konsernbidrag fra selskaper i konsernet i 2006.
Andre finanskostnader beløp seg til 113millioner kroner, og spesielle finansielle poster var
negative 611 millioner kroner, hvorav effekten
av nedskriving av fordring på TH Global utgjør
260 millioner kroner.
Årsregnskapet for 2006 for Aker ASA inkludert holdingselskaper gjøres opp med et ordinært nettoresultat på 4 129 millioner kroner.
Balansen for morselskapet Aker ASA og holdingselskaper uttrykker morselskapsstrukturens samlede likviditet, fordringer og gjeld til
de børsnoterte selskapene og andre operative selskaper i konsernet.
Mor og holdings kontanter og rentebærende fordringer var 2 586 millioner kroner ved
utgangen av 2006 sammenliknet med 3 265
millioner kroner ett år tidligere. Brutto gjeld
økte fra 2 173 millioner kroner til 3 638 gjennom året, hvorav et nytt obligasjonslån plassert høsten 2006 utgjorde om lag 1 milliard
kroner. Intern gjeld til datterselskap utgjorde
197 millioner kroner pr. utgangen av 2006.
Ved utgangen av 2005 hadde Aker ASA
inkludert holdingselskaper netto rentebærende fordringer på til sammen 1 092 millioner kroner. Ved utgangen av 2006 var tilsvarende beløp netto rentebærende gjeld på
1 052 millioner kroner. Egenkapitalandelen
har gått ned fra 73 prosent til 68 prosent ved
utgangen av året.
Aker ASAs frie egenkapital som kan benyttes til utbytte, utgjorde 6 672 mill kroner pr. 31.
desember 2006.
Styret foreslår overfor selskapets generalforsamling 29. mars 2007 at det utbetales et
ordinært utbytte for regnskapsåret 2006 på
2 181 millioner kroner. Det tilsvarer 19 kroner
pr. aksje. Av det samlede utbyttet mottar selskapet Aker Maritime Finance 806 millioner
kroner. Aker Maritime Finance er et heleid datterselskap i Aker-konsernet, og eier samtlige
Aker B-aksjer.

Finansiell risiko og risikostyring
Aker ASA og de enkelte selskapene i Aker er
eksponert for ulike former for risiko av både
markedsmessig, operasjonell og finansiell karakter.
En stor del av Akers eiendeler er aksjer i
børsnoterte selskaper. Verdien av disse varierer både som følge av utviklingen i det enkelte
selskap og i aksjemarkedene generelt.
Aker-selskapenes aktivitet og hovedmarkeder er nærmere beskrevet over. Disse markedene preges hovedsakelig av positive underliggende trender.
God styring av risiko er en kjernekompetanse i bedriftene i Aker. Det arbeides sys-

tematisk med risikostyring i bedrifter og prosjekter for å sikre at leveranser skjer i henhold
til de kontraktsfestede rammer.
Bedriftene har etablert systemer og grundige rutiner for risikohåndtering. I tillegg
understrekes betydningen av åpen og god
kommunikasjon. Det er vesentlig at eventuelle
avvik fra planer identifiseres raskt slik at nødvendige, korrigerende tiltak kan iverksettes
tidlig og mens konsekvensene av avvik fortsatt er begrensede.
Selskapene i Aker følger en rigid risikopolicy med sikte på å minimalisere sine eksponeringer i finansielle markeder, herunder valuta, rente- og motpartsrisiko. Dette er nærmere
redegjort for i Note 35 i konsernregnskapet
og Note 14 i morselskapets regnskap.

Hendelser etter balansedagen
I januar 2007 solgte Aker aksjer, og reduserte
dermed sin eierandel i Aker Kværner og Aker
Yards til 40,1 prosent. Nedsalget frigjorde til
sammen 4,7 milliarder kroner i kontanter, og
ga Aker ASA en regnskapsmessig gevinst på
3,5 milliarder kroner.
Med en styrket balanse og økt finansiell handlekraft har Aker frigjort kapasitet til
videre industriell satsing i eksisterende virksomhet og nye prosjekter. Dessuten vil selskapet kunne tilby sine aksjonærer økt forutsigbarhet med hensyn til framtidige utbetalinger
i tråd med selskapets utbyttepolitikk.
Aker Capital har i første kvartal 2007 etablert en ny juridisk struktur som understreker
selskapets rolle i å utvikle verdien av Akers
eierinteresser i industrielle engasjementer,
samt bidra til å identifisere og utvikle verdien
i nye prosjekter.
Et nytt selskap, Aker Innovation, skal identifisere og utvikle nye prosjekter mellom Aker,
Aker Kværner og Aker Yards. Aker eier 67 prosent av det nye selskapet mens Aker Kværner
og Aker Yards eier 16,5 prosent hver.
Det tidligere Aker Invest, som har vært
eid 60/40 av Aker Capital og Aker Yards, blir
omstrukturert til Aker Equity Fund I, et fond med
Aker, Aker Kværner og Aker Yards som eiere.
Det legges opp til at eierforholdet i Aker Equity
Fund I blir identisk med Aker Innovation.

Helse, miljø og sikkerhet
De ansattes helse og arbeidsmiljø er sentrale
temaer og gjenstand for betydelig oppmerksomhet i bedriftene i Aker. I enkelte bransjer
regnes dette også som helt sentrale konkurransefortrinn. Sykefraværet blant ansatte i Aker
var 3,2 prosent i 2006, ned fra 3,8 prosent året
før. Fraværsskadefrekvensen, det vil si antall
skader som førte til tapt arbeidstid pr. million
utførte timer, var 6,6 i 2006 og 6,5 året før.
I 2006 omkom 11 personer i arbeidsrelaterte ulykker i Aker. Fire av disse var passasjerer i et charteret fly som krasjet under landing. En person ble drept av overfallsmenn.
De øvrige ulykkene skjedde under arbeid på
anlegg og verksteder. Styret beklager disse
tragiske hendelsene og uttrykker sin medfølelse med de pårørende og kollegaer.
Styret konstaterer at det for samtlige alvorlige ulykker ble igangsatt granskning. Hendelsesforløp er dokumentert, og forbedringstiltak
er vurdert og implementert.
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Morselskapets virksomhet forurenser ikke det
ytre miljø. De enkelte selskapene som inngår
i konsernet har kun begrenset negativ påvirkning av miljøet under normal drift, og det er
ikke rapportert særskilte utilsiktede utslipp i
2006.
I stadig økende grad er helse, miljø og sikkerhet viktige konkurransefortrinn for Aker-selskapene. Bedriftene tilstreber å ligge i forkant
i utviklingen og implementeringen av ny teknologi og metoder som bidrar til å redusere
potensielt negative virkninger ved sin virksomhet. Konkrete eksempler er de miljøvennlige boreriggene Aker H-6e som Aker Kværner
bygger for Aker Drilling, Aker Kværners teknologi for fangst av CO2 fra gass- og kullkraftverk,
og det bærekraftige fiskeriet innen både Aker
Seafoods og Aker BioMarine.

Organisasjon
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
selskapene og de ansatte leverer i form av tjenester, produkter og økonomiske resultater. Det
er minst like viktig hvordan leveransene utføres. Langsiktige og gjensidig gode relasjoner
til samfunnet skaper varige verdier.
Bedriftene i Aker hadde til sammen 46 255
egne ansatte ved utgangen av 2006. Av disse
arbeidet 13 837 i Norge, 12 630 i EU og 7 246
i Nord-Amerika, hovedsakelig USA. I tillegg
kommer ansatte i tilknyttede selskaper og prosjektansatte.
Felles for de fleste av konsernets virksomheter er at kompetanseinnholdet i leveransene
har økt betydelig de siste årene. Prosjekter
gjennomføres i stadig økende grad med hjelp
av partnere og underleverandører, og gjerne
på anlegg som geografisk ligger langt fra konsernets egne produksjonssteder.
Derfor er det viktig for selskaper i Aker-konsernet å kunne tiltrekke seg og beholde ansatte
med gode holdninger, og tilføre dem ny kunnskap gjennom utfordrende arbeidsoppgaver
og systematisk utvikling. Dette er prioriterte
oppgaver i Aker, og bedriftene samarbeider
om tiltak som medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling, rekruttering og profilering.

Fordi mangfold bidrar positivt til organisasjonsutvikling, ønsker konsernet å være en attraktiv arbeidsgiver for menn og kvinner, uansett alder, etnisk, religiøs, politisk eller kulturell
bakgrunn.
Hovedvirksomhetene i Aker er allmennaksjeselskaper underlagt norske bestemmelser
om likestilling i styrene. Som hovedaksjonær i
en rekke børsnoterte selskaper, har Aker ASA
samarbeidet med valgkomiteen med sikte på
at selskapene skal oppfylle lovens bestemmelser innen de aktuelle tidsfrister.
I Aker ASA er for tiden to av sju aksjeeiervalgte styrerepresentanter kvinner. I følge loven
skal antall kvinnelige styremedlemmer økes til
minimum tre innen utgangen av 2007 dersom
antall aksjeeiervalgte styremedlemmer er det
samme. De fire styremedlemmene valgt av og
blant de ansatte er alle menn. Aker ASA har
ingen kvinnelige ansatte i konsernledelsen.

Eierstyring og selskapsledelse
God praksis for Corporate Governance, eller
eierstyring og selskapsledelse, står sentralt i
Akers arbeid med å bygge tillit, og selskapene
i Aker er opptatt av å sikre en hensiktsmessig
rolledeling mellom de enkelte kontrollerende
organer, styret og ledelsen.
Aker har sammenholdt de norske anbefalingene om eierstyring og selskapsledelse for
børsnoterte selskaper med konsernets prosedyrer og praksis, og funnet stor grad av overensstemmelse. På enkelte punkter er det avvik
slik det fremkommer av redegjørelsen på side
120 i denne årsrapporten. Styret vurderer
disse avvikene som mindre vesentlige.
Kjell Inge Røkke eier gjennom sine selskaper 67,8 prosent av de stemmeberettigede Aaksjene i Aker. Han er leder av valgkomiteen,
og bidrar som rådgiver i enkelte prosjekter. Det
aktive eierskapet er vesentlig for verdiskapingen i Aker ASA og de enkelte Aker-selskapene,
og anses å være fullt forenlig med prinsippene
for god eierstyring.
Selskapets valgkomite, styrets formann og
styrets øvrige aksjeeiervalgte medlemmer blir
valgt av generalforsamlingen. På selskapets
ordinære generalforsamling i mars ble Hanne
Harlem valgt som nytt styremedlem. Styrets
sammensetning har for øvrig vært uforandret
gjennom 2006.
De ansatte i Aker har gjennom egne valg
utnevnt fire representanter til styret i Aker ASA.

Tre av disse arbeider til daglig i Aker Kværner
og en i Aker Seafoods. Styre og ledelse er presentert på selskapets hjemmesider og fra side
122 i denne årsrapporten.
Internkontroll i Aker ASA skjer gjennom
detaljert budsjettoppfølging, grundig og regelmessig kostnadskontroll og rutiner for attestering av utbetalinger.
KPMG er Aker ASAs revisor. Revisjonshonorar og annen godtgjørelse til revisor fremgår
i notene til morselskapets regnskap.

Fremtidsutsikter
En vesentlig andel av konsernets virksomheter er direkte og indirekte avhengig av utviklingen i verdens energimarkeder, global handel
og reiseliv. De underliggende trender i disse
segmentene er fortsatt positive.
Aker Kværner, Aker Drilling, Aker Floating
Production, Aker Exploration og til dels Aker
Yards har omfattende leveranser til olje- og
gassindustrien. Den forventede veksten i etterspørsel kombinert med fallende produksjon fra
eksisterende olje- og gassfelter er fundamentale drivere for disse virksomhetene.
Aker American Shipping og Aker Yards
leverer skip for sjøverts transport av varer, og
Aker Yards er en foretrukket leverandør av cruiseskip til reiselivsnæringen. Markedsutviklingen innen begge disse områder er positiv sett
med Akers perspektiv.
For Aker Seafoods er den økte etterspørselen etter ferske fiskeprodukter i Europa en viktig faktor. Aker BioMarine er med sin satsing på
bioaktive produkter med basis i krillolje godt
posisjonert i forhold til den forventede veksten
i etterspørselen etter kosttilskudd, tilsetningsstoffer til næringsmidler og innen akvakultur.
Aker American Shipping, Aker Drilling, Aker
Floating Production, Aker BioMarine og Aker
Exploration er alle selskaper som er etablert
i løpet av de siste 12-18 måneder. Det finansielle og operasjonelle fundamentet for selskapene er etablert, men selskapene er fortsatt i
en oppbyggingsfase.
Aker står godt rustet til å utnytte de fundamentalt positive forutsetningene, og ser for seg
fortsatt vekst og bedrede marginer i samtlige
hovedselskaper. Akers konsernregnskap vil
imidlertid bli vesentlig forandret fra og med
2007 som følge av at de to største virksomhetene, Aker Kværner og Aker Yards, ikke lenger
blir konsolidert.
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Andre rentebærende fordringer
Betalingsmidler
Egenkapital
Rentefri gjeld
Rentebærende gjeld
Uttalelse om sammenfattet regnskap fra revisor
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Årsregnskap Konsern

Aker ASA-konsernet

Resultatregskap
Beløp i mill kroner

Note

Driftsinntekter
Varekostnad og beholdningsendringer
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer
Avskrivninger og amortiseringer
Spesielle driftsposter
Driftsresultat

4
5
6

2006
79
-51
-15
-8
4

892
013
892
707
280

2005
57
-34
-13
-6
2

927
903
986
045
993

2004
39
-22
-10
-4
1

586
818
291
752
725

11,12
7,11,12
4

-914
143
3 509

-798
-70
2 125

-665
680
1 740

Finansinntekter
Finanskostnader
Andel resultat fra tilknyttede selskaper
Andre poster
Resultat før skatt

8
8
13
9
4

760
-1 940
2
548
2 879

380
-1 241
28
1 041
2 333

184
-1 050
-88
786

Skattekostnad
Netto resultat fra videreført virksomhet

10

-748
2 131

64
2 397

-342
444

3

1 811
3 942

193
2 590

104
548

25

1 435
2 507

1 614
976

380
168

23

72 367 374

76 588 167

76 971 875

23
23

19,82
19,82

21,07
21,07

4,94
4,94

23
23

12,00
12,00

19,81
19,81

4,26
4,26

Virksomhet holdt for salg:
Gevinst og resultat fra virksomhet holdt for salg (netto etter skatt)
Årets resultat
Henføres til:
Majoritetensandel (eiere i morselskapet)
Minoritetsinteresser
Gjennomsnittelig utestående antall aksjer
Resultat pr aksje:
Resultat pr aksje 1)
Utvannet resultat pr aksje

2)

Resultat pr aksje videreført virksomhet :
Resultat pr aksje 1)
Utvannet resultat pr aksje 2)

2)

1) Majoritetens andel av årets resultat/ gjennomsnittlig antall utestående aksjer.
2) Det var ingen potensielle instrumenter med utvanningseffekt utestående pr 31. desember 2004 ,31. desember 2005 og 31. desember 2006.
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Årsregnskap Konsern

Aker ASA-konsernet

Balanse pr. 31.12.
Beløp i mill kroner

Note

EIENDELER
Eiendom, anlegg og utstyr
Immaterielle eiendeler
Eiendeler ved utsatt skatt
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper
Andre aksjeinvesteringer
Finansielle rentebærende anleggsmidler
Pensjonsmidler
Andre anleggsmidler
Sum anleggsmidler

2006

11
12
10
13
15
16
29
17

243
985
411
644
263
484
22
240
24 292

523
798
221
191
235
1 020
17
314
20 319

18
19
20
21
27
22

1 519
16 461
14 608
836
2 411
14 987
50 822

2 256
11 191
10 302
832

75 114

57 279

3 214
5 307
-391
1 099
9 229

3 214
5 307
-551
135
8 105

25

11 494
20 723

6 841
14 946

Rentebærende lån og kreditter
Ansvarlig lån
Forpliktelser ved utsatt skatt
Pensjonsforpliktelser
Annen langsiktig rentefri gjeld
Langsiktige avsetninger
Sum langsiktige forpliktelser

27,35
27
10
29
30
32

9 786
836
1 306
356
420
12 704

8 186
3 167
643
1 360
457
305
14 118

Rentebærende kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser
Forpliktelser ved periodeskatt
Kortsiktige avsetninger
Sum kortsiktige forpliktelser

27,35
34
10
31,32

8 809
31 290
287
1 301
41 687

4 473
22 000
662
1 080
28 215

Sum forpliktelser

54 391

42 333

Sum egenkapital og forpliktelser

75 114

57 279

Varelager
Prosjekter under utførelse
Kundefordringer og øvrige rentefrie kortsiktige fordringer
Rentebærende kortsiktige fordringer
Plassering for nedbetaling av annenprioritets pantesikret obligasjonslån
Kontanter og kontantekvivalenter
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
Aksjerkapital
Annen innskutt egenkapital
Omregningsdifferanser og andre reserver
Opptjent egenkapital
Sum egenkapital henført til eierne av morselskapet

24

Minoritetsinteresser
Sum egenkapital

9
9
2
1

2005

6
8
2
1

12 379
36 960

Oslo, 28. februar 2007
For Aker ASA

Leif-Arne Langøy
(Styrets formann)

Lone Fønss Schrøder
(Styrets nestformann)

Bjørn Flatgård
(Styremedlem)

Kjeld Rimberg
(Styremedlem)

Kjell A. Storeide
(Styremedlem)

Hanne Harlem
(Styremedlem)

Bjarne Kristiansen
(Styremedlem)

Harald Magne Bjørnsen
(Styremedlem)

Atle Tranøy
(Styremedlem)

Bengt A. Rem
(Daglig leder)
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Årsregnskap Konsern

Aker ASA-konsernet

Endringer i egenkapitalen
Innskutt OmregningsNote egenkapital
differanser

Beløp i mill kroner
Balanse pr 31. desember 2004

Virkelig verdi
reserver

Kurssikrings
Opptjent
reserver egenkapital

Sum

MinoritetsSum
interesser egenkapital

7 807

-505

-

-1 182

6 120

3 123

9 243

7 807

-505

-

100
-1 082

100
6 220

77
3 200

177
9 420

Endring i virkelig verdi på egenkapitalinstrumenter
Omregningsdifferanser
Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen

-

-69
-69

23
23

-

23
-69
-46

2
42
44

25
-27
-2

Årets resultat
Sum innregnet inntekt og kostnad

-

-69

23

1 614
1 614

1 614
1 568

976
1 020

2 590
2 588

714
8 521

-

23

-1 013
1 330
8 105

-53

-574

-1 013
616
135

2 674
6 841

12
102
46
160

5
101
47
153

17
203
93
313

Effekt av implementering av IAS 39
Balanse pr 1. januar 2005

Utbytte
Effekt av sammenslåing
Ny minoritet og kjøp av minoritetsandeler
Balanse pr 31. desember 2005

24,25

24,25

-

46
46

12

102

-

Årets resultat
Sum innregnet inntekt og kostnad

-

46

12

102

1 435
1 435

1 435
1 595

2 507
2 660

3 942
4 255

-470

-470
9 229

-376
107
39
221
2 001
11 494

-846
107
39
221
2 001
20 723

24,25

12

066
330
674
946

Endring i virkelig verdi på egenkapitalinstrumenter
Endring i virkelig verdi kontanstrømsikring
Omregningsdifferanser
Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen

Utbytte
Ny minoritet, kjøp og utløsning av minoritet
Nedsalg av aksjer
Konvertert lån til aksjer
Emisjon
Balanse pr 31. desember 2006

-

-1
1
2
14

102

8 521

-528

35

102

1 099

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 reserve består av kumulative nettoendringer i virkelig verdi på investeringer tilgjengelig for salg inntil investeringen er fraregnet.
Kurs sikrings reserve
Sikringsreserven gjelder såkalte kontantstrøms-sikringstransaksjoner som er inngått for å sikre mot endringer i inntekter og utgifter som følge av
valutakursendringer. Resultateffekten av slike transaksjoner blir inkludert i resultatregnskapet ved resultatføring av prosjektets inntekter og kostnader
etter fremdrift basert på en oppdatert totalkalkyle for prosjektet. Sikringsreserven omfatter den delen av verdien som ennå ikke er resultatført, men
som føres direkte i egenkapitalen. Brukere av regnskapet gjøres oppmerksom på at en positiv verdi på et sikringsinstrument oppstår fordi det finnes
et tilsvarende tap på den sikrede fremtidige inntekten / kostnaden som heller ikke er resultatført ennå.
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Årsregnskap Konsern

Aker ASA-konsernet

Kontantstrømoppstilling
Beløp i mill kroner
Resultat før skatt
Netto rentekostnad (+)
Betalte renter
Renter mottattt
Salgstap/(-gevinst) og nedskrivninger
Urealisert valutatap/-gevinst og andre resultatposter uten kontanteffekt
Ordinære avskrivninger og amortiseringer
Nedskrivninger og inntektsføring av negative goodwill
Andel resultat fra tilknyttede selskaper
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper
Betalt skatt
Endring i driftsmessige eiendeler og gjeld
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Innbetaling ved salg av eiendom, anlegg og utstyr
Innbetaling ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper
Innbetaling ved nedsalg og salg av datterselskap, eksklusive likvider solgt
Utbetaling ved kjøp av datterselskap, inklusive likvider kjøpt
Anskaffelse av eiendom, anlegg og utstyr
Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre selskaper
Effekt av sammenslåing/fusjon
Netto kontantstrøm fra andre investeringer
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Innbetaling ved utstedelse av langsiktige lån
Innbetaling ved utstedelse av kortsiktig rentebærende gjeld
Nedbetaling av langsiktige lån
Plassering for nedbetaling av annenprioritets pantesikret obligasjonslån
Nedbetaling av kortsiktig rentebærende gjeld
Ny egenkapital
Utbetaling av utbytte
Endring i andre forpliktelser
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Note

11,12
7
13
13
10

11
13
2
11
13

27
27
27
27

Kontantstrøm gjennom året
Effekt av valutakursendring på kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar
Kontanter og kontantekvivalenter per 31. desember

22

2006

2005

2 879
1 286
-831
305
-93
-359
914
-252
-2
17
-769
1 242
4 337

2 333
626
-506
107
-1 255
-17
798

354
385
2 142
-205
-3 456
-479
318
-941

541
129
2 337
-1 594
-1 594
-474
1 245
621
1 211

4 378
121
-3 976
-2 411
-164
1 990
-846
19
-889

3 786
205
-4 122
-238
853
-1 142
64
-594

2 507

4 249

101
12 379
14 987

44
8 086
12 379

-28
67
-335
1 842
3 632
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Årsregnskap Konsern

Aker ASA-konsernet

Noter
Note 1. Regnskapsprinsipper og estimater
Erklæring om samsvar og grunnlag for
utarbeidelse av regnskap
Aker er et selskap hjemmehørende i Norge og
avlegger konsernregnskapet i overensstemmelse med regnskapslovens regler og Internasjonale standarder for finansiell rapportering
(IFRS) som fastsatt av EU.
Regnskapsprinsippene som fremkommer
nedenfor, er anvendt konsistent for alle perioder
og selskaper som presenteres i konsernregnskapet.
Konsernregnskapet presenters i millioner
norske kroner. Norske kroner (NOK) er morselskapets funksjonelle valuta. Regnskapet 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 anskaffelseskost fratrukket
akkumulerte avskrivninger 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 forutsetninger.
Estimater og underliggende forutsetninger
vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden estimatendringene oppstår dersom endringene kun
påvirker denne perioden. Der endringer også
har virkninger for fremtidige perioder, fordeles
effekten av endringene på inneværende og
fremtidige rapporteringsperioder.
Regnskapsprinsippene som er anvendt i
utarbeidelsen av årsregnskapet, presenteres i
det følgende.
Årsregnskap for 2006 er godkjent av styret
for offentliggjøring den 28. februar 2007.

Konsernregnskap og
konsolideringsprinsipper
Datterselskap

Akers konsernregnskap for regnskapsåret 2006
omfatter finansregnskapene til morselskapet
Aker ASA og dets datterselskaper. Datterselskaper er enheter der Aker har kontroll over
selskapets operasjonelle og finansielle styring.
Som regel eier konsernet direkte eller indirekte
mer enn femti prosent av stemmerettighetene.
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I betraktninger om hvorvidt det foreligger kontroll over en enhet tas det hensyn til potensielle
stemmeretter som er utøvbare.
Overtagelse av datterselskaper regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. 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 tidspunktet for overtakelse, føres som
goodwill (se «Immaterielle eiendeler» for prinsipper for regnskapsføring av goodwill).
Datterselskaper overtatt i løpet av året,
inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt konsernet oppnår kontroll. Finansregnskapene til datterselskaper som er avhendet,
inkluderes i konsernregnskapet opp til det tidspunkt da kontroll opphører.
Der det er nødvendig, er datterselskapers
prinsipper for regnskapsutarbeidelse justert for
å sikre samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.

regnskapet inkluderer konsernets forholdsmessige andeler av enhetenes eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader linje for linje
fra det tidspunkt felles kontroll oppnås og til
felles kontroll opphører.
Minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser er presentert atskilt fra forpliktelser og egenkapital henført til eierne av
morselskapet i balansen og føres som egen
post i resultatregnskapet.
EBITDA

Aker definerer EBITDA som driftsresultat før
avskrivninger, amortiseringer og spesielle
driftsposter.
Spesielle driftsposter

Spesielle driftsposter inkluderer nedskrivning
av goodwill, vesentlig nedskrivning og
reversering av nedskrivning på eiendom,
anlegg og utstyr, vesentlige tap og gevinster
ved salg av driftsmidler, restruktureringskostnader og andre vesentlige forhold som ikke
antas å være av tilbakevende natur. Beløpet
som framkommer inkluderes i driftsresultatet.

Investeringer i tilknyttede selskap

Konsernets investeringer i tilknyttede selskap
regnskapsføres i henhold til egenkapitalmetoden. Et tilknyttet selskap defineres som et
selskap hvor konsernet har betydelig innflytelse, men som ikke er datterselskap eller felleskontrollert virksomhet. Som regel eier konsernet mellom 20 og 50 prosent av
stemmerettene. Potensielle stemmeretter som
er utøvbare tas med i vurderinger av hvorvidt
det foreligger betydelig innflytelse over en
enhet. Investeringer i tilknyttede selskap
balanseføres til kost pluss endringer i konsernets andel av det tilknyttede selskapets netto
eiendeler etter gjennomføringen av overtagelsen, med fratrekk av eventuelt verdifall. Resultatregnskapet gjenspeiler andel av resultatet
fra det tilknyttede selskapet, som finansinntekter/kostnader. Der det er funnet sted en
endring ført direkte i det tilknyttede selskapets
egenkapital, innregner 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 selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har pådratt
seg eller stilt garanti for forpliktelser forbundet
med det tilknyttede selskapet.
Felleskontrollert virksomhet

Felleskontrollert virksomhet er enheter med
økonomisk aktivitet som konsernet sammen
med andre har felles kontroll over gjennom en
kontraktsfestet avtale mellom partene. Konsern-

Andre poster

Andre poster inkluderer gevinster ved nedsalg
av datterselskaper og vesentlige gevinster og
tap som ikke er en del av den operative virksomheten i konsernet. Beløpet som framkommer inkluderes i resultat før skatt.

Omregning av regnskaper og
transaksjoner i utenlandsk valuta
Funksjonell valuta

Postene i regnskapet til hvert enkelt datterselskap i konsernet blir først regnskapsført i funksjonell valuta, dvs. den valuta som best reflekterer de økonomiske forhold og omgivelser som
er relevante for det aktuelle datterselskapet. Konsoliderte regnskaper presenteres i norske kroner
(NOK), som er morselskapets funksjonelle valuta.
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 forpliktelser i utenlandsk valuta,
innregnes i resultatregnskapet. Valutakursdifferanser som fremkommer ved omregning av
operasjonelle poster, innregnes i driftsresultatet
i resultatregnskapet. Valutakursdifferanser som
fremkommer ved omregning av finansielle eiendeler og forpliktelser, innregnes netto som
finansiell post i resultatregnskapet.

Årsregnskap Konsern

Konsernselskaper

Immaterielle eiendeler

Resultatregnskaper og kontantstrømmer til
datterselskaper som ikke bruker norske kroner
som sin funksjonelle valuta, omregnes til NOK;
Det benyttes 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.

Goodwill

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 konsernregnskapet. Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede selskap eller felleskontrollert virksomhet, elimineres i henhold til
selskapets eierandel. Urealiserte tap elimineres på samme måte, men bare i den grad det
ikke foreligger indikasjoner på verdifall.

Eiendom, anlegg og utstyr
Eiendom, anlegg og utstyr kjøpt av konsernselskaper, føres til anskaffelseskost, med unntak av eiendeler anskaffet ved overtakelse av
datterselskap som føres til virkelig verdi på
overtagelsestidspunktet. Avskrivning beregnes
lineært over estimert utnyttbar levetid og justeres for eventuelle verdifallstap.
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 anleggsmidler 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 innregnes i resultatregnskapet
i den perioden de påløper. Kostnader vedrørende større oppgraderings- og ombyggingsprosjekter innregnes i den relaterte eiendelens
balanseførte verdi når slike utgifter kan forventes å gi selskapet fremtidige økonomiske
fordeler utover eiendelens opprinnelig antatte
funksjonsstandard. Større oppgraderings- og
ombyggingsprosjekter avskrives over de tilhørende eiendelers utnyttbare liv.
Fortjeneste og tap på avhending fastsettes
gjennom å sammenligne salgsbeløp ved
avhending med bokført verdi.; beløpet som
fremkommer, inkluderes i driftsresultatet før
avskrivninger og amortiseringer. Hvis beløpet
er vesentlig og ikke antas å være av tilbakevendende natur fremkommer beløpet under
spesielle driftsposter. Eiendeler som skal
avhendes, regnskapsføres til den laveste av
bokført verdi og virkelig verdi med fratrekk for
salgskostnader.
Selskapet fordeler det beløpet som først
ble regnskapsført for en enhet av eiendom,
anlegg eller utstyr på eiendelens vesentlige
komponenter, og avskriver hver komponent for
seg over utnyttbar levetid.

Alle virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Goodwill representerer beløp som oppstår ved overtakelse av
datterselskap, tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter. Goodwill representerer
differansen mellom anskaffelseskost ved overtakelse og virkelig verdi av de netto identifiserte eiendeler som er overtatt.
Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap
ved verdifall. Goodwill fordeles på kontantstrømgenererende enheter og blir testet årlig
for verdifall. For tilknyttede selskap er balanseført verdi av goodwill inkludert i investeringens
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 forståelse, 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
balanseført i den grad produktet eller prosessen er teknisk og kommersielt gjennomførbar og konsernet har tilstrekkelige ressurser 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 utviklingskostnader føres i balansen til
anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte
avskrivninger og tap ved verdifall.
Andre immaterielle eiendeler

Andre immaterielle eiendeler (patenter, varemerker, fiskekonsesjoner og andre rettigheter)
som anskaffes, føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte
avskrivninger og tap ved verdifall. Utgifter til
intern utviklet goodwill og varemerker innregnes 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 finansielle
instrumenter som konsernet eier, er klassifisert
som tilgjengelig for salg, og vurdert til virkelig
verdi. Gevinster eller tap føres direkte mot
egenkapitalen, bortsett fra tap ved verdifall og
for monetære poster gevinster eller tap på
valuta. Når disse investeringene blir fraregnet,
innregnes akkumulerte 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
klassifisert som holdt for omsetning eller til-

gjengelig for salg, innregnes / fraregnes på det
tidspunktet selskapet 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 foreligger
indikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger
slike indikasjoner, 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 gjenvinnbart beløp. Tap ved
verdifall innregnes i resultatregnskapet. Verdifall beregnet for kontantgenererende enheter
fordeles slik at balanseført verdi av eventuell
goodwill i kontantgenererende enheter reduseres først. Deretter fordeles resterende verdifall
på de øvrige eiendelene i enheten forholdsmessig ut i fra balanseførte verdier. Når en
nedgang i virkelig verdi på en finansiell eiendel
tilgjengelige for salg har vært ført direkte mot
egenkapitalen og det foreligger objektive 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 holdes til forfall, og lån og fordringer som vurderes til amortisert kost,
beregnes til nåverdien av forventede fremtidige
kontantstrømmer, diskontert med opprinnelig
effektiv rentesats (dvs. den effektive rentesats
som ble beregnet ved første gangs registrering
av disse finansielle eiendelene). Fordringer
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, fastsettes 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 gjenvinnbart beløp objektivt kan relateres til en
hendelse inntrådt etter at tapet ved verdifall ble
innregnet i resultatregnskapet.
Tap ved verdifall for egenkapitalinstrumenter som klassifiseres som tilgjengelig for
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salg, reverseres ikke over resultatregnskapet.
Dersom virkelig verdi på et gjeldsinstrument,
klassifisert som tilgjengelig for salg, øker og
økningen objektivt sett kan relateres til en
hendelse inntrådt etter innregningen 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 gjenvinnbart beløp. Et tap ved
verdifall reverseres bare i den grad eiendelens
balanseførte verdi ikke overstiger den balanseførte 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 minsteleie. 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 utnyttbare levetid og
leieavtalens varighet.
Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og
fordel forbundet med eierskap beholdes av
utleier, klassifiseres som operasjonelle 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.

Langsiktige fordringer
Andre langsiktige fordringer vurderes til netto
nåverdi når de forventede innbetalingene er
langsiktige og ikke rentebærende.

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 kostnader til råvarer, direkte
arbeid og andre direkte kostnader samt tilhørende faste produksjonskostnader (som
beregnes med utgangspunkt i normal kapasitetsutnyttelse); lånekostnader inkluderes ikke.
Netto realiserbar verdi er antatt salgspris under
normale forretningsforhold med fradrag av
kostnadene forbundet med ferdigstillelse og
salg.

Byggekontrakter
Konsernets virksomhet består i hovedsak av tilvirkning og levering av varer og tjenester etter
forutgående kontraktsinngåelse med oppdragsgivere. Salgsinntekter fra byggekontrakter
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 endelige utfallet av en
kontrakt, skjer innregning bare i den grad
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påløpte kostnader forventes inndekket. Forventede fremtidige tap på arbeid utført i henhold til
inngåtte kontrakter, utgiftsføres og klassifiseres
som periodisert kostnad/avsetning under kortsiktig gjeld i balansen. Tap på kontrakter tas
fullt ut så snart de er kjent. Innregnede inntekter fra kontrakter omfatter fortjeneste på
endringsordre og omtvistede beløp når realisering, slik ledelsen vurderer det, er sannsynlig
og rimelige estimater kan utarbeides.
Prosjektkostnader omfatter kostnader
direkte knyttet til den enkelte kontrakt samt
indirekte kostnader som kan henføres gjeldende kontrakt.
Opparbeidet prosjektinntekt klassifiseres
som driftsinntekt 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 beholdninger knyttet til det
oppdrag forskuddet gjelder. Mottatte kundeforskudd utover det som er avregnet mot beholdninger klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Kundefordringer og andre kortsiktige
fordringer
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
regnskapsføres ved førstegangs registrering til
virkelig verdi og deretter til amortisert kost.
Avsetning for verdifallstap på kundefordringer
regnskapsføres når det foreligger objektive
indikasjoner på at konsernet ikke vil kunne innhente full verdi i henhold til de opprinnelige
betingelsene for fordringene.

Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter inkluderer
kontantbeholdning, bankinnskudd uten oppsigelsesfrist, andre kortsiktige, høylikvide investeringer med opprinnelige forfall kortere enn tre
måneder fra plasseringstidspunktet og
kassekreditt i bank. Kassekreditt i bank er
inkludert i rentebærende 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.
Sikringsreserven gjelder såkalte kontantstrøms-sikringstransaksjoner som er inngått for
å sikre mot endringer i inntekter og utgifter som
følge av valutakursendringer. Resultateffekten
av slike transaksjoner blir inkludert i resultatregnskapet ved resultatføring av prosjektets
inntekter og kostnader etter fremdrift basert på
en oppdatert totalkalkyle for prosjektet. Sikringsreserven omfatter den delen av verdien
som ennå ikke er resultatført, men som føres
direkte i egenkapitalen.
Reserven for virkelig verdi inkluderer akkumulert nettoendring 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 utstedelseskostnader.
Etter førstegangsinnregning, måles rentebærende forpliktelser til amortisert kost etter effektiv-rente metoden; og eventuell differanse
mellom mottatt beløp (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdi innregnes i
resultatregnskapet 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 skattepliktige resultat til gjeldende
skattesatser på balansedagen, og eventuelle
korreksjoner av betalbar skatt for tidligere år.
Utsatt skatt avsettes basert på balanseorientert gjeldsmetode ved å ta hensyn til midlertidige forskjeller på balansedagen mellom
balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i
den finansielle rapporteringen og skattemessige vurderinger.
Eiendeler ved utsatt skatt innregnes for alle
fradragsberettigede 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 midlertidige 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 utstrekning 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 vurderes på udiskontert basis.
Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt
beregnes etter skattesatsene som forventes å
gjelde for det året eiendelene realiseres eller
forpliktelsene kommer til oppgjør, basert på
gjeldende skattelovgivning 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 dersom det foreligger en lovhjemlet
rettighet til å motregne periodens 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 ordningens eiendeler, med justeringer
for aktuarielle gevinster/tap og kostnader ved
tidligere perioders pensjonsopptjening. Den
ytelsesbaserte forpliktelsen beregnes av uavhengige aktuarer og måles som nåverdien av
estimerte fremtidige kontantutbetalinger. Kostnadene ved å stille pensjoner til rådighet
belastes resultatregnskapet slik at de regulære
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kostnadene fordeles over de ansattes antall
tjenesteår.
Aktuarielle gevinster og tap som forårsakes av erfaringsjusteringer, endringer i
aktuarielle forutsetninger og endringer i pensjonsordninger regnskapsføres over det gjennomsnittlige antall gjenværende tjenesteår for
de ansatte det gjelder.
For innskuddsbaserte pensjonsordninger
betales innskuddene til pensjonsforsikringsordninger. Når innskuddene er betalt, gjenstår
ingen ytterligere betalingsforpliktelser. Innbetalinger til innskuddsbaserte pensjonsordninger
belastes resultatregnskapet for den perioden
innskuddet gjelder.

Avsetninger
En avsetning regnskapsføres når konsernet har
en nåværende 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
balanseførte økningen av avsetningen i hver
periode reflektere avviklingen av diskonteringen over tid. Denne økningen regnskapsføres som rentekostnad.

Styring av finansiell risiko
Gjennom sine aktiviteter, eksponeres konsernet
for ulike former for finansiell risiko: markedsrisiko (herunder endringer i valutakurser, virkelig verdi renterisiko og prisrisiko), kredittrisiko,
likviditetsrisiko og kontantstrøm renterisiko.
Konsernets overordnede plan for risikostyring
fokuserer på uforutsigbarheten i finansmarkedene og søker å minimalisere potensielle uheldige følger for konsernets finansielle resultater.
Konsernet 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 valutarisiko, renterisiko, kredittrisiko, bruk av finansielle derivater
og ikke-derivate finansielle instrumenter og
investering av overskuddslikviditet.

Regnskapsførsel av derivater og
sikringsaktiviteter
Konsernet bruker finansielle derivater for å
sikre eksponeringen mot valuta- og renterisiko
som oppstår gjennom operasjonelle og finansielle aktiviteter samt aktiviteter knyttet til investeringer.
Finansielle derivater innregnes første gang
til markedsverdi. I etterfølgende perioder vurderes finansielle derivater til virkelig verdi.
Finansielle derivater som ikke kvalifiserer for
sikringsbokføring, regnskapsføres og presenteres som instrumenter holdt for omsetning.
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 markedskursen på balansedagen.
Denne utgjør nåverdien av den noterte terminkursen.

Sikring
På tidspunkt for kontraktsinngåelse identifiserer
konsernet om det er en sikring til virkelig verdi
av en innregnet eiendel eller gjeld (virkelig
verdi sikring), eller en sikring av en fremtidig
transaksjon (kontantstrømsikring) eller en ”firm
commitment” sikring (virkelig verdi sikring).

alle gevinster eller tap på sikringsinstrumentet
innregnes umiddelbart i resultatregnskapet.
Sikring av nettoinvestering i utenlandsk
virksomhet

Den del av gevinst eller tap på et instrument
benyttet til sikring 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 innregnes umiddelbart i resultatregnskapet.

Transaksjoner med nærstående parter
Alle transaksjoner, avtaler og forretningsforhold
med nærstående parter foretas på alminnelige
markedsmessige vilkår.

Kontantstrømssikring

Prinsipper for inntektsføring

Når et finansielt derivat er øremerket som sikringsinstrument for variabilitet i kontantstrømmene til en innregnet eiendel eller forpliktelse,
eller til en svært sannsynlig forventet transaksjon, innregnes den effektive delen av en
gevinst eller et tap på det finansielle derivatet
direkte i egenkapitalen. Når den forventede
transaksjonen senere enten medfører innregning av en ikke-finansiell eiendel eller forpliktelse
eller en forventet 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 ikkefinansielle eiendelen eller forpliktelsen. 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
renteinntekter eller -kostnader innregnes). For
andre kontantstrømssikringer enn de som
dekkes av de to foregående prinsippene,
omklassifiseres tilhørende akkumulerte
gevinster eller tap fra egenkapitalen til resultatregnskapet i samme periode eller perioder
som den sikrede forventede transaksjonen
påvirker resultatet. Den ineffektive delen av
gevinster eller tap innregnes umiddelbart i
resultatregnskapet.
Når et sikringsinstrument utløper eller
selges, avsluttes eller utøves, eller selskapet
opphever sikringsforholdet, til tross for at den
sikrede forventede transaksjonen fremdeles
forventes å inntreffe, forblir akkumulerte
gevinster eller tap på dette tidspunktet i egenkapitalen og innregnes i resultatregnskapet i
henhold til ovenstående retningslinjer når transaksjonen inntreffer. Hvis den sikrede transaksjonen ikke lenger forventes å inntreffe, innregnes akkumulerte urealiserte gevinster eller
tap umiddelbart i resultatregnskapet.

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 tilførsel av økonomisk gevinst som Aker mottar
for egen regning.
Inntekter fra salg av varer resultatføres når
Aker har overført det vesentligste av risiko og
fordeler ved eierskapet til kjøperen, og ikke
lenger har kontroll eller administrativ innflytelse
over varene. Inntekter fra tjenesteyting innregnes i resultatregnskapet i forhold til grad av
ferdigstillelse av transaksjonen på balansedagen. Fullføringsgraden vurderes på grunnlag av en gjennomgang av arbeid utført.
Så snart utfallet av en byggekontrakt kan
estimeres pålitelig, innregnes kontraktsinntekter og -kostnader forholdsmessig i resultatregnskapet etter kontraktens fullføringsgrad.
Fullføringsgrad vurderes på grunnlag av en
gjennomgang av arbeid utført. Forventet kontraktstap innregnes direkte i resultatregnskapet.

Virkelig verdi sikring

Endring i virkelig verdi på derivater som er
identifisert og kvalifiserer som virkelig verdi
sikring, og som er en effektiv sikring er innregnet i resultatregnskapet sammen med endring i virkelig verdi på eiendelen eller gjelden
som sikres.
Sikring av monetære eiendeler og forpliktelse
(pengeposter)

Når et finansielt derivat blir benyttet som økonomisk sikring av en monetær eiendel eller forpliktelse, anvendes ikke sikringsbokføring og

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 vilkårene som er knyttet til tilskuddet vil bli
oppfylt. Tilskudd som kompenserer for påløpte
utgifter, innregnes som driftsinntekt i resultatregnskapet på en systematisk måte i de
samme periodene som utgiftene påløper. Tilskudd som kompenserer 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. Leieinsitamenter som mottas innregnes som en integrert del av totale leiekostnader.
Leiebetaling under finansiell leieavtale

Minimumsleie fordeles mellom finanskostnader
og reduksjon i utestående forpliktelse.
Finanskostnaden fordeles over leieperioden slik
at det blir en konstant periodisk rentesats
beregnet på gjenværende forpliktelse i
balansen.

Aker ASA årsrapport 2006

55

Årsregnskap Konsern

Netto finanskostnader

Netto finanskostnader omfatter rentekostnader
på lån kalkulert med basis i effektiv rentemetode, renteinntekter på investerte midler,
utbytteinntekter, valutakursgevinster og - tap,
og gevinster og tap på sikringsinstrumenter
som innregnes i resultatet. Renteinntekter innregnes i resultatet basert på effektiv rentemetode etter hvert som de opptjenes. Utbytteinntekter innregnes i resultatet på det
tidspunktet rett til å motta betaling er etablert.
For noterte instrumenter er dette den datoen
aksjene ble notert eksklusive utbytte. Renteelementet i betalinger under finansielle leieavtaler
innregnes i resultatet basert på effektiv rentemetode.

Segmentrapportering
Segmentinndelingen er basert på de viktigste
kildene til og typene av risiko og avkastning for
konsernet, i tillegg til konsernets interne rapporteringsstruktur.
Aker-konsernet benytter virksomhetssegmenter som primært rapporteringssegment;
geografiske segmenter nyttes som sekundært
rapporteringssegment.
Konsernet har følgende virksomhetssegmenter:
– Aker Kværner (Field Development -Maintenance, Modifications and Operations –
Subsea, Products & Technologies – Process)
– 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 kvalifiserer 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 rapporteringssegmenter.

Utbytte
Utbytte føres i regnskapet i den rapporteringsperioden de ble godkjent av konsernets aksjeeiere.

Resultat per aksje
Beregningen av resultat per aksje er basert på
resultat henførbart 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 perioden 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 utvannende potensielle
ordinære aksjene. Vektet gjennomsnittlig antall
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ekstra ordinære utestående aksjer som ville
vært utestående under forutsetning av
konvertering 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 regnskapspresentasjon.

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 forhold til
fordelingen av provenyet. Egenkapitalkomponenten av konvertible obligasjoner beregnes
som den delen av provenyet fra utstedelsen
som overstiger nåverdien av fremtidige renteog avdragsinnbetalinger, diskontert med markedsrenten for lignende forpliktelser uten
konverteringsrett. Rentekostnaden som innregnes i resultatregnskapet beregnes på
grunnlag av effektiv rente-metoden.

Nylig utgitte regnskapsstandarder og
uttalelser
IFRS og IFRIC fortolkninger ennå ikke trådt i
kraft
Konsernet har ikke implementert følgende
IFRS og IFRIC fortolkninger som er utstedt,
men ennå ikke trådt i kraft:
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
ikrafttredelsestidspunktet.
IFRS 8 Operative segmenter: Denne standarden trer i kraft for regnskapsår som begynner
på eller etter 1. januar 2009. Denne standarden
innfører nye krav for å forbedre rapporteringen
av segmenter. Konsernet planlegger å implementere denne fra ikrafttredelsestidspunktet.
IFRIC 10 Delårsrapportering og verdifall:
Denne standarden trer i kraft for regnskapsår
som begynner på eller etter 1. januar 2007.
Denne standarden omfatter forbud mot
reversering av nedskrivning på enkelte eiendeler i perioderegnskaper. Konsernet planlegger å implementere denne fra ikrafttredelsestidspunktet.
IFRIC 11 Betaling med egenkapitalinstrumenter: Denne standarden trer i kraft for regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar
2008. Denne standarden omhandler veiledning
knyttet til regnskapsføring av transaksjoner som
omfatter aksjebasert betaling. Konsernet planlegger å implementere denne fra ikrafttredelsestidspunktet.
IFRIC 12 Regnskapsføring av konsesjonsrettigheter: Denne standarden trer i kraft for
regnskapsår som begynner på eller etter 1.
januar 2008. Denne standarden omhandler veiledning knyttet til regnskapsføring av konsesjonsavtaler. Konsernet planlegger å implementere denne fra ikrafttredelsestidspunktet.

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 usikkerhet er forventet totalresultat.
(b) Garantiavsetninger
Basert på erfaring har konsernet satt av 583
millioner kroner for garantiforpliktelser på fullførte kontrakter. Garantiperioden er normalt to
år. Avsetningene (note 32) 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 prosjektgjennomføringsmodell.
(c) Estimert nedskrivningsbehov for goodwill
I samsvar med regnskapsprinsippene tester
konsernet årlig om det er behov for å skrive
ned balanseført goodwill. Estimert gjenvinnbart
beløp er beregnet basert på nåverdien av budsjetterte kontantstrømmer for den kontantgenererende enheten. Beregningene krever at det
brukes estimater, og at de 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 transaksjoner 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 forutsetninger. Forutsetningene som er brukt for å bestemme netto
pensjonskostnad inkluderer en diskonteringsrente. Enhver endring av forutsetningene
påvirker de beregnede pensjonsforpliktelsene.
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.
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NOTE 2: OVERTAGELSE AV DATTERSELSKAPER
Oppkjøp av Aker Yards SA
Aker Yards kjøpte 31. mai 2006 75 % av Aker Yards SA fra Alstom. Aker Yards SA er et nytt selskap som ble etablert av Alstom, som overførte ansatte,
eiendeler og cruiseskip-kontrakter i Chantiers de l'Atlantique til det nye selskapet. Aker Yards SA består av to skipsverft i hhv. Saint-Nazaire og Lorient,
og er en del av segmentet Cruiseskip og ferger i Aker Yards.
Aker Yards har en opsjon til å kjøpe, og Alstom har en opsjon til å selge, de resterende 25 % av aksjene i 2010 for en pris opp til EUR 125 millioner.
Prisen vil være avhenging av fremtidig inntjening i den nye enheten og i forretningsområdet Cruiseskip og ferger i perioden 2007-2009.
Aker Yards SA er konsolidert som om det er eid 100 %. Det er stor sannsynlighet for at opsjonen til å kjøpe de resterende 25 % vil bli utøvd og Alstom
vil ikke være involvert i styringen av selskapet. Den estimerte verdi av vederlaget til Alstom for de resterende 25 % av aksjene er diskontert og innregnet som en rentebærende forpliktelse i balansen.
Oppkjøpsanalysen er foreløpig i påvente av endelig fastsettelse av virkelige verdier på eiendeler og gjeld som er overtatt. Foreløpige detaljer over
netto eiendeler og goodwill som er anskaffet, er som følger:

Detaljer over netto eiendeler anskaffet og goodwill er som følger:
Anskaffelseskost (mill kroner):
- Betaling i kontanter
- Utgifter som er direkte henførbare til kjøpet
- Verdi vederlag til Alstom basert på fremtidig inntjening
Sum anskaffelseskost

397
62
490
949

Virkelig verdi av netto eiendeler anskaffet

(1 324)

Negativ goodwill

(375)

Eiendeler og forpliktelser fra oppkjøpet er som følger:
Beløp i mill kroner
Eiendom, anlegg og utstyr
Andre langsiktige anleggsmidler
Kortsiktige operasjonelle eiendeler
Kontanter og kontantekvivalenter
Sum eiendeler
Rentebærende lån og kreditter
Langsiktige avsetninger
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser
Kortsiktige avsetninger
Netto eiendeler
Minoritetsinteresser
Netto eiendeler anskaffet

Virkelig verdi

Virkelig verdi
justeringer

Balanseført verdi
i oppkjøpt selskap

604
377
1 529
1 116
3 626

374
374

604
3
1 529
1 116
3 252

(12)
(175)
(1 188)
(927)
1 324

(16)
(70)
(920)
(632)

(12)
(159)
(1 118)
(7)
1 956

1 324

(632)

1 956

Virkelig verdi justering relatert til kortsiktige avsetninger relaterer seg i hovedsak til overtatte byggekontrakter under utførelse, og andre langsiktige
anleggsmidler relaterer seg til utsatt skattefordel knyttet til disse byggekontraktene. Det er foretatt ekstern verdivurdering av de overtatte byggekontraktene.
I syv-måneders perioden frem til 31. desember 2006 bidro Aker Yards France med et overskudd på NOK 523 millioner til det konsoliderte årsresultatet, inklusive inntektsføring av negativ goodwill på NOK 375 millioner. Det er ikke mulig å gi pålitelig informasjon om driftsinntekter og resultat for
den sammenslåtte virksomheten som om oppkjøpet var gjennomført fra 1. januar 2006. Aker Yards SA er et nyetablert selskap og kan ikke sammenlignes med Chantiers de l'Atlantique, hovedsakelig på grunn av at kun bestemte kontrakter er overført fra det gamle til det nye selskapet.

Oppkjøp av Damen Shipyards Okean
Aker Yards og Damen Shipyards Group sluttførte den 4. august 2006 prosessen med å etablere felles eierskap av Damen Shipyards Okean verftet i
Ukraina. Aker Yards leder verftet og vil i tillegg til de eksisterende prosjekter hovedsakelig fokusere på produksjon av handelsfartøy.
Aker Yards har betalt omlag EUR 4 millioner i kontanter, og i tillegg har Aker Yards bidratt med tilbakebetaling av gjeld på omlag EUR 11 millioner. Videre betalinger er avhengig av fremtidig produksjonsvolum på verftet. Den estimerte verdien av restvederlaget til Damen er diskontert og innregnet
som en rentebærende forpliktelse i balansen.
Aker Yards eier 50,01% av aksjene i Damen Shipyard Okean. I henhold til avtalen med Damen Shipyards Group, har Aker Yards en forpliktelse og rett
til å overta resterende aksjene i løpet av 2-3 år. Damen Shipyards Okean er derfor konsolidert 100%.
Oppkjøpsanalysen er foreløpig i påvente av endelig fastsettelse av virkelige verdier på eiendeler og gjeld som er overtatt. Foreløpige detaljer over
netto eiendeler og goodwill som er anskaffet, er som følger:
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Detaljer over netto eiendeler anskaffet og goodwill er som følger:
Anskaffelseskost (mill kroner):
- Betaling i kontanter
- Utgifter som er direkte henførbare til kjøpet
- Verdi vederlag basert på fremtidig produksjonsvolum
Sum anskaffelseskost

117
6
149
272

Virkelig verdi av netto eiendeler anskaffet

(34)

Goodwill

238

Eiendeler og forpliktelser fra oppkjøpet er som følger:
Virkelig verdi

Virkelig verdi
justeringer

Balanseført verdi
i oppkjøpt selskap

Eiendom, anlegg og utstyr
Andre langsiktige anleggsmidler
Kortsiktige operasjonelle eiendeler
Kontanter og kontantekvivalenter
Sum eiendeler

161
67
3
231

-

161
67
3
231

Rentebærende lån og kreditter
Langsiktige avsetninger
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser
Kortsiktige avsetninger
Netto eiendeler

(36)
(67)
(94)
34

-

(36)
(67)
(94)
34

34

-

34

Beløp i mill kroner

Minoritetsinteresser
Netto eiendeler anskaffet

I fem-måneders perioden frem til 31. desember 2006 bidro Aker Yards Ukraina med et underskudd på NOK 14 millioner til det konsoliderte årsresultatet.
Oppkjøp av Aker Yards Florø AS og Aker Yards Florø Design AS
Avtalen med Kleven Maritime om kjøp av Kleven Florø AS og Kleven Design AS ble sluttført den 7. august 2006. Selskapene har skiftet navn til Aker
Yards Florø AS og Aker Yards Florø Design AS. De to selskapene er konsolidert i Aker Yards konsernregnskap fra og med avtaledato.
Aker Yards har betalt et vederlag for de to selskapene på 58 millioner kroner inklusive utgifter til kjøpet. I tillegg kommer betalinger basert på resultat
fra eksisterende ordrebok og nye ordre i de kommende tre årene. Den estimerte verdien av restvederlaget til Kleven Maritime er diskontert og innregnet som en rentebærende forpliktelse i balansen.
Oppkjøpsanalysen er foreløpig i påvente av endelig fastsettelse av virkelige verdier på eiendeler og gjeld som er overtatt. Foreløpige detaljer over
netto eiendeler og goodwill som er anskaffet, er som følger:

Detaljer over netto eiendeler anskaffet og goodwill er som følger:
Anskaffelseskost (mill kroner):
- Betaling i kontanter
- Utgifter som er direkte henførbare til kjøpet
- Verdi vederlag basert på resultat fra eksisterende ordrebok og fremtidig ordreinngang
Sum anskaffelseskost

56
2
21
79

Virkelig verdi av netto eiendeler anskaffet

(51)

Goodwill

28

Eiendeler og forpliktelser fra oppkjøpet er som følger:
Beløp i mill kroner
Eiendom, anlegg og utstyr
Andre langsiktige anleggsmidler
Kortsiktige operasjonelle eiendeler
Kontanter og kontantekvivalenter
Sum eiendeler
Rentebærende lån og kreditter
Langsiktige avsetninger
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser
Kortsiktige avsetninger
Netto eiendeler
Minoritetsinteresser
Netto eiendeler anskaffet

Virkelig verdi

Virkelig verdi
justeringer

Balanseført verdi
i oppkjøpt selskap

129
82
386
209
806

25
25

129
57
386
209
781

(39)
(17)
(87)
(612)
51

(7)
18

(39)
(10)
(87)
(612)
33

51

18

33

Virkelig verdi justeringer er relatert til balanseføring av immatrielle eiendeler knyttet til design i Aker Yards Florø Design AS. Balanseført verdi av prosjekter i det oppkjøpte selskapet har blitt nedjustert med 136 millioner kroner som følge av feil i perioderegnskap.
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I fem-måneders perioden frem til 31. desember 2006 bidro Aker Yards Florø med et underskudd på NOK 2 millioner til det konsoliderte årsresultatet.
I tillegg er goodwill på NOK 28 millioner som ble identifisert ved oppkjøpet nedskrevet til null i 2006. Etter overtagelsen av verftet i august 2006, og i
forbindelse med innføring av konsernets standard rutiner og systemer for oppfølging av prosjekter, ble det klart at de pågående prosjektene hadde
hatt en dårligere produktivitetsutvikling enn tidligere antatt. I tillegg ble det avdekket feil i prosjektkalkylene. På bakgrunn av dette ble goodwill på
NOK 28 millioner nedskrevet. Det er stilt økonomiske krav til tidligere eier i forbindelse med nevnte forhold.

Trinnvis oppkjøp av Aker Floating Production
Aker etablerte selskapet Aker Floating Production i første kvartal 2006 som et heleid datterselskap. Selskapets forretningside er å eie og leie ut skip
for produksjon og lagring av olje og gass. I første omgang er planen å eie fire slike Aker Smart FPSOer.
I april tilførte Aker egenkapital i selskapet gjennom et tingsinnskudd på USD 125,9 milloner. På samme tidspunkt ble selskapet kapitalisert gjennom en
rettet emisjon på USD 150 millioner. Det ble utstedt og tildelt 12 millioner nye aksjer til kurs 81 kroner pr aksje. Akers opprinnelige aksjebeholdning i
selskapet ble i den forbindelse verdsatt til 789 millioner kroner. Aker deltok med USD 10 millioner i emisjonen og eide etter emisjonen 48,4 prosent av
selskapet. Selskapet ble notert ved Oslo Børs 26. juni 2006.
Aker ASA kjøpte den 11. august 2006, 383.000 aksjer i Aker Floating Production ASA til kurs 76,00. Aker ASA og det heleide datterselskapet Aker
Capital eier til sammen etter dette 11.022.506 aksjer som utgjør 50,1 prosent av aksjene i Aker Floating Production ASA.
I 6-måneders perioden frem til 31. desember 2006 bidro datterforetaket med er underskudd på NOK 24 millioner til det konsoliderte årsresultatet.

Anskaffelseskost (mill kroner):
Betaling i kontanter og tingsinnskudd i selskapet
Utgifter som er direkte henførbare til kjøpet
Utsatt inntekt i Aker konsern
Sum anskaffelseskost fratrukket utsatt inntekt

884
(371)
513

Virkelig verdi av netto eiendeler anskaffet
Utsatt inntekt i Aker Konsern
Sum virkelig verdi av netto eiendeler anskaffet fratrukket utsatt inntekt

884
(371)
513

Goodwill

(0)

Eiendeler og forpliktelser fra oppkjøpet er som følger:
Virkelig verdi

Virkelig verdi
justeringer

Balanseført verdi
i oppkjøpt selskap

Immaterielle eiendeler
Eiendom, anlegg og utstyr
Andre langsiktige anleggsmidler
Kortsiktige operasjonelle eiendeler
Kontanter og kontantekvivalenter
Sum eiendeler

786
158
12
41
713
1 709

-

786
158
12
41
713
1 709

Rentebærende lån og kreditter
Langsiktige avsetninger
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser
Kortsiktige avsetninger
Netto eiendeler

(6)
1 703

-

(6)
1 703

Minoritetsinteresser
Netto eiendeler anskaffet

(819)
884

(819)
(819)

1 703

Beløp i mill kroner

Oppkjøp av Natural ASA
Den 1. september 2006 opplyste Aker at selskapet forbereder et frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Natural ASA og pr 5. oktober eide Aker
og hadde mottatt aksepter på til sammen 4 250 281 aksjer, til svarende 41,9%.
Den 16. november inngikk Aker en avtale om å overta Life Capitols resterende 1 951 440 aksjer i Natural. I tillegg kjøpte Aker 2 840 000 aksjer i
markedet. Etter dette kontrollerte Aker 89,14% av aksjene i Natural.

Detaljer over netto eiendeler anskaffet er som følger:
Anskaffelseskost (mill kroner):
- Betaling i kontanter
- Utgifter som er direkte henførbare til kjøpet
- Verdi vederlag basert på fremtidig inntjening
Sum anskaffelses kost
Virkelig verdi av netto eiendeler anskaffet

498
498
(341)

Goodwill

157
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Eiendeler og forpliktelser fra oppkjøpet er som følger:
Beløp i mill kroner
Immaterielle eiendeler
Eiendom, anlegg og utstyr
Kortsiktige operasjonelle eiendeler
Kontanter og kontantekvivalenter
Sum eiendeler
Rentebærende lån og kreditter
Utsatt skatt
Langsiktige avsetninger
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser
Kortsiktige avsetninger
Netto eiendeler
Minoritetsinteresser
Netto eiendeler anskaffet

Virkelig verdi

Virkelig verdi
justeringer

Balanseført verdi
i oppkjøpt selskap

486
16
5
13
520

473
473

13
16
5
13
47

(5)
(128)
(1)
(3)
382

(128)
344

(5)
(1)
(3)
38

(42)
341

(38)
307

(4)
34

Virkelig verdi justering er fordelt til lisensavtaler selskapet har med varighet fra 10 til 12 år. Goodwill henføres til
selskapets kompetanse innen Omega3 fosfolipider og er vurdert 5. oktober 2006 ved eierandel 41,9% og 16. november ved eierandel 89,14% .
I tillegg har Aker BioMarine kjøpt 100% av det danske selskapet Krill AS for 12 mill kroner med en merverdi på 5 mill kroner.
Merverdien er allokert til selskapets utvikling av blodpropp medisiner.
I 1-måneders perioder frem til 31. desember 2006 bidro datterselskapet med et overskudd på 1 mill kroner.

Mindre oppkjøp i Aker
Kjøp av TH Resource
Aker Kværner kjøpte i oktober TH Resources med totalt 1 300 spesialister som arbeidet for Aker Kværner i Storbritannia på kontrakts basis.
Disse spesialistene er nøkkelpersoner for Aker Kværners utførelse av den rekordhøye ordrereserven, og de vil spille en viktig rolle i fullføringen
av nåværende og fremtidige oppdrag.
Noviter OY
Aker Kværner kjøpte i februar 60 prosent av aksjene i selskapet.
Selskapet er basert i Finland med virksomhet primært i Finland, Russland og Baltikum.
Noviter er leverandør av kraftgenereringsanlegg på basis av naturgass, olje eller biomasse som brensel. Selskapet inngår i Pulping & Powervirksomheten til Aker Kværner.
Aker Kvaerner Powergas India
Aker Kværner inngikk i 2005 avtale om å øke eierandelen i Aker Kvaerner Powergas fra 49 til 64 prosent. Økningen er gjennomført i 2006
og Aker Kværner ser på selskapet som en strategisk ressurs for konsernets virksomheter og prosjekter i mange deler av verden.
Ingeniørkontoret i Mumbai gir tilgang til rundt 1 000 høyt kvalifiserte ingeniører og er en styrke for konsernets konkuranseevne.
Mc Cartin McAuliffe Mechanical Contractor, Inc
I mars 2006 fullførte Aker Kvaerner Songer Inc oppkjøpet av McCartin McAuliffe Mechanical Contractor, Inc, en Indiania-basert rørleverandør. Transaksjonen
omfattet hovedsakelig kjøp av alle eiendelene til McCartin. Blant de kjøpte eiendelene var det interesser i spesifi kke felleskontrollerte virksomheter.
Hanøytangen Invest
Aker Maritime Finance AS et heleid datterselskap av Aker ASA kjøpte i oktober 100% av selskapet Hanøytangen Invest.
Eiendelene i selskapet består i hovedsak av aksjer i Rosenberg Verft (18%) og tomt.

Eiendeler og forpliktelser fra mindre oppkjøp i Aker er som følger:
Virkelig verdi

Virkelig verdi
justeringer

Balanseført verdi
i oppkjøpt selskap

Anlegg og utstyr
Rentebærende kortsiktige fordringer
Langsiktige investeringer
Kortsiktige operasjonelle eiendeler
Kontanter og kontantekvivalenter
Minoritetsinteresser
Utsatt skatt
Andre langsiktige forpliktelser
Kortsiktig operasjonell gjeld
Netto eiendeler og forpliktelser

112
95
106
363
- 56
- 67
- 40
- 398
115

-

112
95
106
363
- 56
- 67
-2
- 398
153

Immatrielle eiendeler
Utsatt betaling
Sum

726
- 514
327

-

-

Betalt kontantvederlag
Kontanter overtatt
Netto kontantstrøm

- 214
- 56
- 383

-

-
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Kontanteffekt av oppkjøp i datterselskap
Virkelig verdi av netto eiendeler fra oppkjøp:
Beløp i mill kroner
Anlegg og utstyr
Rentebærende kortsiktige fordringer
Andre langsiktige eiendeler
Kortsiktige operasjonelle eiendeler
Kontanter og kontantekvivalenter
Minoritetsinteresser
Utsatt skatt
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser
Kortsiktige avsetninger
Rentebærende lån og kreditter
Andre langsiktige forpliktelser
Netto eiendeler og forpliktelser

1 180
95
577
2 391
1 997
- 928
- 128
-1 751
-1 635
- 94
- 231
1 473

Immatrielle eiendeler
Utsatt betaling
Sum

2 046
-1 317
2 202

Betalt kontantvederlag
Kontanter overtatt
Netto kontantstrøm

-2 202
1 997
- 205

NOTE 3: VIRKSOMHET HOLDT FOR SALG
Salg av Pulp og Power
En intensjonsavtale om salg av Aker Kværners Pulping og Power-virksomhet ble signert med Metso den 8. februar 2006.
Den endelige avtalen ble signert 28. april, og den 12. desember godkjente EU-kommisjonen salget.
Transaksjonen ble gjennomført den 29. desember 2006, og den endelige transaksjonen er basert på balansen ved slutten av 2006.
Tabellene nedenfor viser de finansielle data for Pulping og Power inkludert salgsgevinsten.
Som et resultat av salget, vil Metso bli en leverandør av komplette løsninger.
Aker Kværners Pulping-virksomhet har 630 ansatte i 12 land med hovedkontorer i Karlstad i Sverige og regionale kontorer i Curitiba i Brasil, i Tokyo i
Japan og i Montreal i Canada. Selskapet leverer komplette fiberlinjer, maskiner, prosess-systemer og forbedringstjenester til den kjemiske pulp-industrien i verden. Produktene er brukt til kontinuerlig koking, vasking,bleking og rekaustiseringsanlegg. Selskapet leverer komplette pulpingsystemer til
pulpingfabrikker over hele verden.
Aker Kværners Power-virksomhet har 1 400 andsatte, med hovedkontor i Tampere i Finland og regionale kontorer i Gøteborg i Sverige, i Charlotte i
USA og i Curitiba i Brasil. I tillegg har man produksjonsanlegg i Finland, Sverige og USA.
Selskapet leverer komplette systember for chemical recovery i pulpingindustrien så vel som kraftproduksjonsløsninger for både pulp & paper-industrien
og kraftproduksjonsindustrien.

Finansielle data Pulping og Power:
Beløp i mill kroner

2006

2005

1.4 - 31.12
2004

Driftsinntekter
Driftskostnader
EBITDA
Avskrivninger
Driftsresultat
Netto finansposter
Resultat før skatt
Skattekostnad
Periodens resultat

5 520
-5 223
297
- 54
243
- 10
233
- 65
168

4 523
-4 194
329
- 50
279
-1
278
- 85
193

3 667
-3 497
170
- 35
135
30
165
- 61
104

1 643
1 811

193

104

Salgsgevinst
Skattekostnad
Resultat fra virksomhet som skal selges
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Beløp i mill kroner
Eindommer, anlegg og utstyr
Immaterielle eiendeler
Andre langsiktige eiendeler
Kortsiktige operasjonelle eiendeler
Andre langsiktige forpliktelsr
Kortsiktige operasjonelle forpliktelser
Netto eiendeler og forpliktelser

2005

251
325
74
158
134
019
345

238
265
18
327
120
832
104

2
-3
-

Beløp i mill kroner
Netto kontantstrøm fra drift
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Kontantvederlag og dividende fra salg av Pulping og Power-virksomheten
Kontantstrøm fra Pulping og Power

2006

1)

1
-1
-

2006

2005

549
- 100
159
1 996
2 604

158
- 104
67
121

1) Kontantvederlag på 1 996 er beregnet som følger:
Beløp i mill kroner

Kontant
vederlag

Mottatt kontantvederlag
Avhendede kontanter
Sum kontantvederlag for salgsomkostninger

2 569
-436
2 133

Salgsomkostninger
Sum

-137
1 996

NOTE 4: VIRKSOMHETSSEGMENTER OG GEOGRAFISKE SEGMENTER
Segmentinformasjon presenteres for virksomhetssegmenter og geografiske segmenter. Det primære format, virksomhetssegmenter, er basert på konsernets ledelses- og internrapporteringsstruktur.
De operative selskapene i gruppen som utgjør virksomhetssegmentene produserer og tilbyr produkter og service som har forskjellig 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.
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2006 - Virkomhetssegmenter
Beløp i mill kroner

Aker
Kværner

Aker
Yards

Aker American
Shipping

Aker
Seafoods

Aker Material
Handling

Øvrig
virksomhet

Sum

50 592
0
50 592

25 613
248
25 861

236
0
236

2 120
0
2 120

1 601
0
1 601

-270
-248
-518

79 892
0
79 892

EBITDA (Driftsresultat før avskr.og amort.)

2 872

1 443

33

195

75

-338

4 280

Avskrivninger og amortiseringer
Spesielle driftsposter
Driftsresultat

-339
0
2 533

-381
183
1 245

-5
0
28

-83
40
152

-29
0
46

-77
-80
-495

-914
143
3 509

Andel resultat fra tilknyttede selskaper
Netto finansposter / Andre poster
Resultat før skatt

-18
-646
1 869

54
-72
1 227

0
48
76

1
-49
104

0
-22
24

-35
109
-421

2
-632
2 879

Skattekostnad
Resultat fra videreført virksomhet

-575
1 294

-190
1 037

0
76

18
122

21
45

-22
-443

-748
2 131

Ordreinntak 5)
Ordrereserve 5)

62 271
59 695

47 892
79 420

0
4 089

0
0

1 670
386

0
0

111 833
143 590

Eiendom, anlegg og utstyr
Immaterielle eiendeler
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper
Varelager, prosjekter under utfør.og korte rentefrie fordr.
Øvrig eiendeler 1)
Sum eiendeler

1 761
5 054
122
15 118
9 341
31 396

3 469
1 645
204
15 882
7 320
28 520

1 956
72
0
140
191
2 359

761
911
6
490
538
2 706

196
225
0
573
113
1 107

1 100
2 078
1 312
385
4 151
9 026

9
9
1
32
21
75

243
985
644
588
654
114

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser
Kortsiktige avsetninger
Øvrige forpliktelser 2)
Sum forpliktelser

16 217
602
6 463
23 282

13 198
659
8 517
22 374

198
13
948
1 159

279
0
1 447
1 726

453
5
484
942

945
22
3 941
4 908

31
1
21
54

290
301
800
391

1 603

526

1 251

81

41

1 022

4 524

Aker
Kværner 7)

Aker
Yards

Aker American
Shipping 4)

Aker
Seafoods

Aker Material
Handling

Øvrig
virksomhet

Sum

36 940
0
36 940

16 560
47
16 607

345
0
345

2 339
0
2 339

1 347
0
1 347

396
-47
349

57 927
0
57 927

EBITDA (Driftsresultat før avskr.og amort.)

1 816

1 029

35

181

35

-103

2 993

Avskrivninger og amortiseringer
Spesielle driftsposter
Driftsresultat

-306
0
1 510

-284
-65
680

-22
0
13

-83
0
98

-26
-2
7

-77
-3
-183

-798
-70
2 125

Andel resultat fra tilknyttede selskaper
Netto finansposter / Andre poster
Resultat før skatt

25
-795
740

25
-1
704

0
52
65

-5
-52
41

0
-20
-13

-17
996
796

28
180
2 333

Skattekostnad
Netto resultat fra videreført virksomhet

312
1 052

73
777

-21
44

-4
37

0
-13

-296
500

64
2 397

51 937
48 522

32 084
38 897

0
5 830

0
0

1 391
303

0
0

85 412
93 552

Eiendom, anlegg og utstyr
1 549
Immaterielle eiendeler
4 581
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper
113
Varelager, prosjekter under utfør.og korte rentefrie fordr.11 897
Øvrig eiendeler 1)
8 155
Sum eiendeler
26 295

2 352
1 399
132
9 668
4 770
18 321

798
118
0
839
337
2 092

803
877
7
503
560
2 750

182
214
0
392
99
887

839
1 609
939
450
3 097
6 934

6
8
1
23
17
57

523
798
191
749
018
279

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser
Kortsiktige avsetninger
Øvrige forpliktelser 2)
Sum forpliktelser

14 421
769
6 778
21 968

6 556
280
6 402
13 238

165
13
691
869

189
86
1 569
1 844

307
9
463
779

362
-77
3 350
3 635

22
1
19
42

000
080
253
333

481

408

339

73

35

258

Eksterne driftsinntekter
Interne driftsinntekter
Driftsinntekter

Investeringer

3)

2005 - Virkomhetssegmenter
Beløp i mill kroner
Eksterne driftsinntekter
Interne driftsinntekter
Driftsinntekter

Ordreinntak 5)
Ordrereserve 5)

Investeringer

3)

1 594
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2004 -Virkomhetssegmenter
Beløp i mill kroner
Eksterne driftsinntekter
Interne driftsinntekter
Driftsinntekter

Aker
Kværner 7)

Aker
Yards 6)

Aker American
Shipping

Aker
Seafoods

Aker Material
Handling

Øvrig
virksomhet

Sum

24 171
0
24 171

11 816
1
11 817

0
0
0

971
0
971

1 231
0
1 231

1 397
-1
1 396

39 586
0
39 586

EBITDA (Driftsresultat før avskr.og amort.)

880

751

0

54

11

29

1 725

Avskrivninger og amortiseringer
Spesielle driftsposter
Driftsresultat

-190
-11
679

-260
-173
318

0
0
0

-55
18
17

-26
-8
-23

-134
854
749

-665
680
1 740

Andel resultat fra tilknyttede selskaper
Netto finansposter
Resultat før skatt

-14
-342
323

0
-34
284

0
0
0

0
-20
-3

0
-17
-40

-74
-453
222

-88
-866
786

Skattekostnad
Netto resultat fra videreført virksomhet

-45
278

-75
209

0

6
3

4
-36

-232
-10

-342
444

Driftsinntekter basert på
kundens lokalisering

Geografiske segmenter
Beløp i mill kroner
Norge
EU
Nord Amerika
Asia
Øvrige områder
Sum
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2006
28
17
15
6
12
79

199
561
024
122
986
892

2005
19
15
12
3
8
57

443
233
016
161
074
927

Sum eiendeler basert på
selskapenes lokalisering
2004
13
11
6
3
5
39

940
254
185
024
183
586

2006
25
32
10
1
5
75

048
617
402
583
464
114

Investeringer basert på
selskapenes lokalisering 3)

2005

2006

2005

22 346
20 597
10 873
661
2 802
57 279

1 551
1 107
1 439
221
206
4 524

547
443
410
7
187
1 594

2006

2005

2004

57 737
9 184
12 453
518
79 892

38 802
7 487
11 146
492
57 927

24 770
6 956
7 115
745
39 586

Øvrig eiendeler inkluderer eiendeler ved utsatt skatt, rentebærende fordringer, kontanter og kontantekvivalenter og andre finansielle eiendeler.
Øvrig forpliktelser består av sum langsiktige forpliktelser, rentebærende kortsiktig gjeld, forpliktelser ved periodeskatt og skyldig utbytte.
Investeringer inkluderer tilgang av eiendom, anlegg og utstyr og Immaterielle eiendeler.
Resultatet for Aker American Shipping vises i segmentoppstilling resultatet fra kjøpstidpunktet til Aker den 30.06.2005
Urevidert
Resultat fra 01.01.2004 til 31.03.2004 Aker Yards i Aker RGI Holding AS eie, samt Aker Yards ASA konsern fra 01.04.2004
Pulping & Power-virksomheten i Aker Kværner er i regnskapet behandlet som ikke-videreført virksomhet, men er likevel inkludert i
segmenttallene for investeringer og balanse for 2005. Dette ettersom balansen ikke er omarbeidet.

Driftsinntekter per kategori
Beløp i mill kroner
Inntekter fra konstruksjonskontrakter
Salgsinntekter
Tjenester
Øvrige
Sum

2006 - Aker Yards virksomhets-segmenter
Cruiseskip
og ferger

Handelsfartøy

Offshoreog spesial
fartøy

Øvrig

Sum

Driftsinntekter
EBITDA
Ordinære avskrivninger og amortiseringer
Segmentresultat

11 178
895
-159
736

6 460
140
-91
49

7 749
583
-86
497

474
-175
-50
-225

25 861
1 443
-386
1 057

Eiendom, anlegg og utstyr
Immaterielle eiendeler
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper
Varelager, prosjekter under utførelse og korte rentefrie fordr.
Øvrige eiendeler
Sum eiendeler

1 624
15
3
7 963
4 074
13 679

831
29
3 420
1 785
6 064

1 009
129
4 516
1 049
6 703

5
1 472
201
-16
411
2 074

3 469
1 645
204
15 882
7 319
28 520

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser
Kortsiktige avsetninger
Øvrige forpliktelser
Sum forpliktelser

5 917
609
3 702
10 227

4 752
37
428
5 217

2 441
12
3 295
5 748

88
1
1 092
1 181

13 198
659
8 517
22 374

248

70

208

-

526

Beløp i millioner kroner

Investeringer
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Nedenfor presenteres virksomhetssegmentene i Aker Kværner:

2006 - Aker Kværner virksomhets-segmenter
Beløp i mill kroner

Maintenance,
Field,
Modifications,
Development and Operations
(FD)
(MMO)

Subsea
Products &
Technologies
(SPT)

Process
(PRO)

Pulping &
Power
(P&P)

Øvrige

Sum

Driftsinntekter:
Sum driftsinntekter fra eksterne kunder

16 340

9 367

13 032

11 191

662

50 592

Interne driftsinntekter
Sum driftsinntekter

619
16 959

415
9 782

1 230
14 262

142
11 333

-2 406
-1 744

0
50 592

1 044
-61
983

468
-7
461

972
-162
810

401
-15
386

-13
-94
-107

2 872
-339
2 533

2
93
-1 968
1 341
-627

0
16
125
1 154
1 279

-1
487
387
2 205
2 592

1
19
-607
1 019
412

-20
211
-109
-141
-250

-18
826
-2 172
5 578
3 406

53

0

18

20

31

136
658
223
015
780
368

-1 220
-2 440
1 103
43
449
-698

EBITDA
Avskrivninger
Driftsresultat
Resultat fra tilknyttede foretak
Anleggsinvesteringer
Netto kortsiktige operasjonelle eiendeler ekskl. skatt
Netto langsiktige operasjonelle eiendeler ekskl. skatt
Netto operasjonelle eiendeler ekskl. skatt
Skatt
Investeringer i tilknyttede selskaper
Andre investeringer
Netto rentebærende poster
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser
Ordreinngang (urevidert)
Ordrereserve (urevidert)
Ansatte (urevidert)
Immaterielle eiendeler
Brutto operasjonelle eiendeler ekskl. skatt
Brutto operasjonelle forpliktelser ekskl. skatt

17
20
5
1
5
-5

833
813
200
099
161
788

10
12
5
1
3
-2

032
272
238
478
767
488

24
21
4
1
8
-6

490
392
958
419
786
195

11
7
6
1
3
-3

Field,
Development
(FD)

Maintenance,
Modifications,
and Operations
(MMO)

Subsea
Products &
Technologies
(SPT)

Process
(PRO)

Sum driftsinntekter fra eksterne kunder

10 443

7 061

9 322

Interne driftsinntekter
Sum driftsinntekter

177
10 620

391
7 452

532
9 854

632
-57
575

290
-13
277

Resultat fra tilknyttede foretak
18
Anleggsinvesteringer
46
Netto kortsiktige operasjonelle eiendeler ekskl. skatt og utbytte -3 911
Netto langsiktige operasjonelle eiendeler ekskl. skatt og utbytte 1 207
Netto operasjonelle eiendeler ekskl. skatt
-2 704

12
13
7
1 096
1 103

2005 - Aker Kværner virksomhets-segmenter
Beløp i mill kroner

Pulping &
Power
(P&P) 7)

348
122
16
4 222
8 114
62
59
22
5
21
-18

271
695
722
054
943
537

Øvrige

Sum

9 594

520

36 940

31
9 625

-1 131
-611

0
36 940

654
-151
503

224
-20
204

16
-65
-49

1 816
-306
1 510

-5
213
1 454
1 185
2 639

0
12
-38
891
853

0
105
-362
-35
-397

25
481
-3 327
4 736
1 409

Driftsinntekter:

EBITDA
Avskrivninger
Driftsresultat

92
-477
392
-85

Skatt
Investeringer i tilknyttede selskaper
Andre investeringer
Netto rentebærende poster
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser
Ordreinngang (urevidert)
Ordrereserve (urevidert)
Ansatte (urevidert)
Goodwill
Brutto operasjonelle eiendeler ekskl. skatt og utbytte
Brutto operasjonelle forpliktelser ekskl. skatt og utbytte

787
113
22
1 996
4 327
19
20
4
1
4
-7

060
265
039
099
319
023

9
12
4
1
2
-1

875
061
705
469
969
866

15 445
11 269
3 586
722
5 732
-3 093

10 453
8 174
4 965
875
3 031
-2 178

265
1 829
-1 914

-2 896
-3 247
1 029
151
120
-517

51
48
18
4
18
-16
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Field,
Development
(FD)

Maintenance,
Modifications,
and Operations
(MMO)

Subsea
Products &
Technologies
(SPT)

Process
(PRO)

Sum driftsinntekter fra eksterne kunder

7 392

4 497

5 766

Interne driftsinntekter
Sum driftsinntekter

221
7 613

305
4 802

251
6 017

319
-48
271

180
-5
175

12

-3

2004 - Aker Kværner virksomhets-segmenter
Beløp i mill kroner

Pulping &
Power
(P&P)

Øvrige

Sum

6 497

19

24 171

19
6 516

-796
-777

0
24 171

398
-81
317

84
-20
64

-101
-47
-148

880
-201
679

-19

0

-4

-14

Driftsinntekter:

EBITDA
Avskrivninger
Driftsresultat
Resultat fra tilknyttede foretak

NOTE 5: LØNNSKOSTNADER
Lønnskostnader består av følgende:
2006

2005

2004

Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Virksomhet holdt for salg
Sum

Beløp i mill kroner

12 589
2 070
603
630
0
15 892

11 963
1 658
658
511
-804
13 986

8 861
1 370
438
407
-785
10 291

Gjennomsnittlig antall ansatte
Antall ansatte ved utgangen av året

41 428
46 255

36 377
36 937

35 599
35 816

13
12
7
2
10
46

837
630
246
387
155
255

12 453
11 214
5 514
701
7 055
36 937

12 176
11 978
4 185
620
6 857
35 816

2006

2005

2004

119
636
1
7 951

197
611
3
5 936
-702
6 045

103
635
4 251
-237
4 752

Antall ansatte ved utgangen av årets fordeles som følger geografisk:
Norge
EU
Nord Amerika
Asia
Øvrige områder
Sum

NOTE 6: ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Andre driftskostnader består av følgende:
Beløp i mill kroner
Forskning og utvikling
Leie- og leasingkostnader
Tap ved verdifall på kundefordringer
Andre driftskostnader
Virksomhet holdt for salg
Sum

8 707

Det meste av forsknings- og utviklingskostnader i Aker er relatert til aktuelle prosjekter, og kostnadene er utgiftsført som kontraktskostnader. I løpet av
2006 ble det kostnadsført 119 millioner kroner (2005: 197 millioner kroner) som forsknings- og utviklingskostnader fordi det ikke er mulig å identifisere
og kvantifisere fremtidige inntekter som har direkte sammenheng med disse kostnadene.
Kostnader i forbindelse med innleie av arbeidskraft er inkludert i andre driftskostnader og utgjør i 2006 2 539 millioner kroner. Beløpet består av kostnader til personal uten fast ansettelseavtale og som ikke er underleverandører, samt eksterne administrasjonskonsulent tjenester.
Godtgjørelse til revisorer i Aker ASA konsernet fordeles som følger:
Beløp i mill kroner
Aker ASA
Datterselskaper
Sum

Ordinær
revisjon
2
43
45

Andre tjenester
fra revisor
1
21
22

Total
2006
3
64
67

2005
3
50
53

Andre tjenester fra revisor på 22 mill kroner består av 6 mill kroner i andre attestasjonstjenester 8 mill kroner kroner i skatterådgivning,
8 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:
Beløp i mill kroner

2006

2005

2004

Engangskostnader ifb med sammenslåing av skipsbyggingsaktivetene i Aker Yards
Nedskrivning av immaterielle eiendeler (note 12)
Inntektsført badwill
Nedskrivning av eiendom, anlegg og utstyr (note 11)
Reversering av nedskrivning på eiendom, anlegg og utstyr (note 11)
Andre salgsgevinster og tap
Andre restruktureringskostnader
Sum

-82
379
-45
-109
143

-70
-11
1
10
-70

-30
-91
840
-17
-12
-10
680

2006
Det ble i forbindelse med oppkjøpet av Aker Yards France identifisert negativ goodwill på 379 millioner kroner, som er tatt til inntekt i regnskapet i 2006.
Se note 2 for nærmere beskrivelse av oppkjøpstransaksjonen.
I 2006 er resultatet i Aker Yards belastet med engangskostnader på til sammen 109 mill kroner. Av dette gjelder 91 mill førtidspensjoner i Aker Yards
Germany. I november 2006 ble det gjennomført en endring i pensjonssystemet i Tyskland som innebar at eksisterende ordning for førtidspensjonering
ville bli lite attraktiv etter 31 desember 2006. Alle ansatte som fyller 57 år innen utgangen av 2009 kunne imidlertid legges inn i den eksisterende ordningen innen utgangen av 2006. Som ledd i en strategi i å få inn flere yngre medarbeidere i selskapet ble det signert førtidpensjonsavtaler med ca 200
personer, og det ble avsatt 91 mill kroner for forpliktelsene knyttet til dette. Deler av forpliktelsene vil bli kompensert fra myndighetene i fremtiden ved
ansettelse av nye medarbeidere som erstatning for de som går ut i førtidspensjon. Avsetningen vil ha kontanteffekt over de neste 3-8 årene.
I februar 2007 ble det signert avtale med tidligere partnere i Brasil om overtagelse av deres aksjer, slik at eierandelen i Aker Yards Promar økte fra
51% til 100%. I forbindelse med overtagelsen av aksjene ble det nedskrevet balanseposter på totalt 18 mill kroner knyttet til rettssaker og endring i
regnskapssystem som går 3 til 4 år tilbake i tid.
Etter overtagelsen av Aker Yards Florø i august 2006, ble det klart at de pågående prosjektene hadde hatt en betydelig dårligere produktivitetsutvikling
enn tidligere antatt. I tillegg ble det avdekket feil i prosjektkalkylene. På bakgrunn av dette ble goodwill identifisert i oppkjøpet på 28 mill kroner, nedskrevet i 2006. Se note 2 for nærmere beskrivelse av oppkjøpstransaksjonen.
2006 og 2005
Ved gjennomføring av oppkjøpsanalysen ved etablering av Aker Yards konsernet i 2004, ble utsatt skattefordel knyttet til akkumulerte fremførbare underskudd i Aker Yards Germany på oppkjøpstidspunktet ikke regnskapsført fullt ut som følge av usikkerhet med hensyn til fremtidig utnyttelse. På bakgrunn av den gode ordresistuasjonen i Aker Yards Germany er fremtidig unyttelse av underskudd til fremføring i større grad blitt sannsynliggjort. I 2006
ble det derfor inntektsført en utsatt skattefordel relatert til tidligere akkumulerte underskudd i Aker Yards Germany med 54 mill kroner (2005:68 mill
kroner). I henhold til IFRS 3 (65) er bokført verdi av goodwill relatert til Aker Yards Germany 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 11mill 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 millioner kroner.
I regnskap 2004 er det resultatført badwill på 840 mill kroner, som oppstod i forbindelse med med sammenslåingen av skipsbygningsaktivitetene til
Aker RGI og Aker Kværner.

NOTE 8: FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Beløp i mill kroner
Renteinntekter
Utbytteinntekter
Andre finansinntekter 1)
Virksomhet holdt for salg
Sum finansinntekter
Rentekostnader
Diskonteringseffekt ansvarlige lån 2)
Netto agiotap/gevinst
Valuta gevinst (+) / tap (-) ved sikringsinstrumenter
Refinansieringskostnader
Andre finanskostnader 4)
Virksomhet holdt for salg
Sum finanskostnader
Netto finansposter

2006

2005

2004

330
51
379

168
6
218
-12
380

110
8
103
-37
184

-1 940

-567
-227
20
-396
-84
13
-1 241

-756
-63
-18
-220
7
-1 050

-1 180

-861

-866

760

3)

-749
-207
43
241
-652
-616

1) Herav gevinst ved salg av NorSea 220 millioner kroner
2) Ansvarlig lån i Aker Kværner. I 2006 relaterer tallene seg til perioden 1. januar til 1. desember.
3) Ettersom sikringsinstrumentene til Aker Kværner ikke kvalifiserer for sikret bokføring etter IAS39, er verdiendringene resultatført i perioden. Dette gjelder for 2005, januar 2006 og for de
mindre kontraktene resten av 2006. Valutasikring er beskrevet i note 35.
4) Herav nedskrivning av fordringer på TH Global 260 mill kroner og Sca Launch 183 mill kroner.
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NOTE 9: ANDRE POSTER
Beløp i mill kroner
Gevinst ved etablering og nedsalg av Aker Floating Production
Gevinst ved etablering og nedsalg av Aker Exploration
Gevinst ved etablering og nedsalg av Aker Drilling
Salg av Aker Hus
Andre poster

2006

2005

2004

396
152

-

-

641
400
1 041

-

548

Aker Floating Production i 2006
Aker Floating Production hentet inn gjennom en rettet emisjon i april 2006 USD 150 millioner i egenkapital fra internasjonale og norske investorer. Før
emisjonen ble Aker Floating Production verdsatt til i underkant av 800 millioner kroner.
Dette innebar at Akers eierandel i selskapet ble redusert fra 100% til 48,4% etter emisjonen.
Gevinsten i Aker ASA etter megleromkostninger utgjør 767 millioner kroner er redusert med 371 millioner kroner til 396 mill kroner i Aker konsernet. Reduksjonen representerer 48,4% av den totale gevinsten.
Aker Exploration i 2006
Aker Exploration hentet inn gjennom en rettet emisjon i desember 2006 915 millioner kroner i egenkapital fra internasjonale og norske investorer. Av dette
beløpet gikk Aker inn med 304 millioner kroner. Før emisjonen ble Aker Exploration verdsatt til 305 millioner kroner.
Dette innebar at Akers eierandel i leteselskapet ble redusert fra 100% til 49,9% etter emisjonen.
I tillegg til emisjonen har internasjonale investorer tegnet seg for 458 millioner kroner i konvertible obligasjoner som kan omdannes til aksjer.
Gevinsten på 304 millioner kroner i Aker Capital er redusert med 152 millioner kroner til 152 mill kroner i Aker konsernet. Reduksjonen representer 49,9%
av den totale gevinst.
Aker Drilling i 2005
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 forhånd 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 emisjonen, 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 i 2005
Den 3. november 2005 inngikk Aker avtale om å selge alle aksjene i eiendomselskapet som eier tomt og byggeprosjekt for konsernets nye hovedkontor på
Forenbu utenfor Oslo til Næringsbygg Holding 2 AS.
Eiendomstransaksjonen ga Aker en gevinst på 400 mill kroner.

NOTE 10: SKATT
SKATTEKOSTNAD
Innregnet i resultatregnskapet:
Beløp i mill kroner

2006

2005

2004

Kostnad ved periodeskatt:
Årets betalbare skatt
Justeringer for tidligere år
Sum kostnad periodeskatt

-482
-9
-491

-599
-31
-630

-269
29
-240

Kostnader ved utsatt skatt:
Opprinnelse og reversering av midlertidige forskjeller
Reduksjon i skattesats
Fordel av innregnet skattemessig underskudd til fremføring
Effekt av nye skatteregler i Norge
Sum utsatt skattekostnad

-453
196
-257

-229
838
609

89
227
-479
-163

Virksomhet holdt for salg
Sum skattekostnad i resultatregnskapet

-748

85
64

61
-342
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Avstemming av effektiv skattesats
Beløp i mill kroner

2006

2005

2004

2 879

2 333

786

-806
-170
367
-5
137
-220
-51
-748

-653
-91
311
838
-312
-29
64

-220
-479
-120
276
227
-

2006

2005

Balanse pr 1. januar
Kursreguleringer
Kjøp og salg av datterselskaper
Utsatt skattekostnad
Utsatt skatt innregnet direkte mot egenkapitalen
Balanse pr 31. desember

1 578
94
228
-257
-68
1 575

1 173
116
-262
609
-58
1 578

Eiendeler ved utsatt skatt
Forpliktelser ved utsatt skatt (-)
Balanse pr 31. desember

2 411
-836
1 575

2 221
-643
1 578

Resultat før skatt
Nominell skattesats i Norge 28%
Effekten av endrede skatteregler i Norge
Forskjell skattesats Norge og utland
Skattefrie driftsinntekter
Ikke-fradragsberettigede kostnader
Effekt av ikke tidligere utnyttede skattemessig underskudd
Skattmessige tap hvor ingen utsatt skatt er innregnet
Skattevirkning av ikke godkjent skatteoppgjør i utlandet
Øvrige forskjeller
Sum skattekostnad i resultatregnskapet

-26
-342

EIENDELER OG FORPLIKTELSER VED UTSATT SKATT
Brutto bevegelse på kontoene for utsatt skatt (eiendeler og forpliktelser) er som følger:
Beløp i mill kroner

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

Beløp i mill kroner

Virkelig verdijustering oppkjøp

Skattemessig
mindreavskrivning

Pr 1. januar 2005
Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt
Innregnet direkte mot egenkapitalen
Kjøp og salg av datterselskaper
Kursreguleringer
Pr 31. desember 2005
Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt
Innregnet direkte mot egenkapitalen
Kjøp og salg av datterselskaper
Kursreguleringer
Pr 31. desember 2006

-41
0
362
-1
320

Pensjoner Fremførbart
underskudd

Øvrige

Sum

92
36
0
5
0
133

337
0
0
0
0
337

1 096
383
1
52
2
1 534

163
0
0
3
51
217

1 688
419
1
60
53
2 221

31
0
0
5
169

-14
0
29
7
359

-304
15
5
29
1 279

94
0
-27
0
284

-234
15
369
40
2 411

Utsatt skattefordel i Aker konsernet er fordelt på selskaper som følger:
Beløp i mill kroner
Aker Kværner
Aker Yards
Aker Seafoods
Aker BioMarine
Aker ASA med Holdingselskaper
Andre selskaper 1)
Sum

2006

2005

552
553
159
68
762
317
2 411

851
247
105
0
772
246
2 221

'1) Utsatt skattefordel i andre selskaper i 2006 kan i hovedsak henføres til datterselskapene Cork Oak Holding og Aker Material Handling.
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Aker Kværner:
Totale utsatt skattemessig underskudd i Aker Kværner utgjør 5 676 mill kroner (herav i Norge 5 340 mill kroner) etter fratrekk for 1 632 mill kroner i
fremførbart underskudd som ikke er innregnet i balansen. Utsatt skattefordel er innregnet i balansen i den grad prognoser og realistiske forventninger
tilsier at selskapene vil kunne nyttigjøre seg av tapene før de utløper.
Aker Yards:
Aker Yards utsatt skattfordel oppført i balansen fordeles på Norge med 87 mill kroner, Frankrike med 327 mill kroner og Tyskland med 140 mill kroner.
Total ikke innregnet fremførbart underskudd ved utgangen av året utgjør 195 mill kroner etter inntektsføring av 54 mill kroner i utsatt skattefordel i
Tyskland, som tidligere ikke var ført opp i balansen fordi det har vært usikkerhet om utnyttelsen.
Utsatt skattefordel i Frankrike er knyttes til oppkjøp av Aker Yards France. Virkelig verdi justering henføres til kortsiktige avsetninger relaterer seg i
hovedsak til prosjekter, og utsatt skattefordel knyttet til disse prosjektene.
Aker Seafoods:
Etter en evaluering av integrasjonen med West Fish Aarsæther konsernet har selskapet i 2006 tatt utsatt skattefordel inn i balansen. Hele den utsatte
skattefordelen er dermed balanseført. Selskapets bokførte utsatte skattefordel utgjør 159 millioner kroner, mens selskapets skattemessige resultat
utgjør 98 millioner kroner. Hoveddelen av utsatt skattefordel stammer fra West Fish Aarsæther konsernet, og fra perioden før fusjonen med Aker Seafoods. Styret forventer at skattemessig resultat minst opprettholdes på dagens nivå, slik at det fremførbare underskuddet i selskapet vil være benyttet
innen i overkant av 5 år.
Aker BioMarine:
Utsatt skattefordel på 68 mill kroner fordeles med 46 mill kroner som er knyttet til midlertidig forskjell på fordringer på 163 mill kroner, samt 22 mill
kroner knyttet til fremførbart underskudd på 78 mill kroner i Norge. Ledelsen forventer at det fremførbare underskuddet vil bli utnyttet.
Aker ASA med holdingselskaper ,Cork Oak Holding og Aker Material Handling
Utsatt skattefordel i Aker ASA med holdingselskaper på 762 mill kroner og Cork Oak Holding på 257 mill kroner. Etter en kontinuerlig vurdering av selskapets mulighet til å utnytte det fremførbare underskuddet har selskapet i løpet av de tre siste årene redusert det fremførbare underskuddet som
ikke er innregnet i balansen med 699 mill kroner. Totalt utsatt skattefordel i Aker ASA med Holding, Cork Oak Holding og Aker Material Handling som
ikke er innregnet i balansen er 1 303 mill kroner. Ledelsens vurdering er at det fremførbare underskuddet vil bli utnyttet innen 5 til 10 år.
Samlet ikke innregnet utsatt skattefordel i Aker ASA konsernet utgjør 2 136 mill kroner ved utgangen av 2006.

Forpliktelser ved utsatt skatt:
1)

Sum

-7
1
0
0
0
-6

655
200
-58
-213
7
591

-515
191
-58
-323
64
-643

0
6
0
0
0

730
-89
0
27
1 259

-23
-83
-141
54
-836

Skattemessig
meravskrivning

Prosjekter

Gevinst ved
måling til
virkelig verdi

Konvertibel
obligasjon

Pr 1. januar 2005
Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt
Innregnet direkte mot egenkapitalen
Kjøp og salg av datterselskaper
Kursreguleringer
Pr 31. desember 2005

-218
74
0
-112
24
-232

-682
-85
0
2
33
-732

-264
0
0
0
0
-264

Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt
Innregnet direkte mot egenkapitalen
Kjøp og salg av datterselskaper
Kursreguleringer
Pr 31. desember 2006

-7
0
2
7
-230

-746
0
-15
20
-1 473

0
0
-128
0
-392

Beløp i mill kroner

Øvrige

1) Utsatt skattefordel og -gjeld utlignes i den grad de reverserer i samme tidsperiode og hører inn under samme skatteregime og Øvrige inkluderer blant annet 5 348 mill kroner i
fremførbart underskudd brakt til utligning av positive midlertidige forskjeller i Aker Kværner.

Utsatt skatt innregnet direkte mot egenkapitalen
Beløp i mill kroner
Vedrørende finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Vedrørende finansielle instrumenter
Skattevirkning på meglerkostnad i forbindelse med emisjoner
Konvertibelt obligasjonslån
Sum

2006

2005

-7
-80
13
6
-68

-7
-51
-58

Forpliktelser ved periodeskatt på 287 mill kroner er hovedsakelig relatert til Aker Kværner og Aker Yards med henholdsvis 230 mill kroner
og 40 mill kroner.
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NOTE 11: EIENDOM, ANLEGG OG UTSTYR
Bevegelsen i eiendom, anlegg og utstyr for 2006 fremgår av oversikten nedenfor:

Beløp i mill kroner

Skip, fly
og lignende

Maskiner
Transp.midler

Bygninger
Boliger

Tomter

Anlegg
u/utf.

Øvrige
anlegg

1 710
11
379
-271
-48
-102
1 679

2 936
267
1 153
-1 407
124
62
3 135

3 262
525
289
-259
167
72
4 057

307
132
7
-1
58
27
530

799
11
1 310
-10
-329
-55
1 726

281
71
13
0
28
-11
382

295
018
150
949
0
-7
11 508

-540
-94
-40
0
205
34
-435

-962
-585
-5
0
1 094
-20
-478

-1 164
-223
0
0
194
-29
-1 222

0
-6
0
0
0
1
-5

-35
34
0
0
-28
0
-28

-71
-15
0
0
0
-10
-96

-2 772
-888
-45
0
1 464
-23
-2 265

1 244

2 657

2 834

525

1 698

286

9 243

0

79

0

0

0

0

79

Skip, fly
og lignende

Maskiner
Transp.midler

Bygninger
Boliger

Tomter

Anlegg
u/utf.

Øvrige
anlegg

Sum

1 842
0
138
-638
368
1 710

2 432
200
697
-474
81
2 936

2 939
187
89
-13
60
3 262

261
49
7
-10
0
307

109
180
517
0
-7
799

264
7
17
0
-7
281

7 847
623
1 465
-1 135
495
9 295

-499
-123
-1
-2
138
-53
-540

-737
-505
-10
2
345
-57
-962

-908
-176
0
1
-56
-25
-1 164

0
0
0
0
0
0
0

-32
-3
0
0
0
0
-35

-56
-14
0
0
0
-1
-71

-2 232
-821
-11
1
427
-136
-2 772

1 170

1 974

2 098

307

764

210

6 523

0

71

2

0

0

0

73

20-30 år
Lineær

3-20 år
Lineær

10-50 år
Lineær

Anskaffelseskost balanse pr 1. januar 2006
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning
Andre anskaffelser
Avhending og utrangering
Overført fra anlegg under utførelse
Effekt av valutakursendringer
Anskaffelseskost balanse pr 31. desember 2006
Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall pr 1. januar 2006
Årets avskrivninger
Tap ved verdifall (nedskrivninger)
Reversering av tap ved verdifall
Avhending og utrangering
Effekt av valutakursendringer
Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall pr 31. desember 2006
Balanseført verdi pr 31. desember 2006
1)

1)

Balanseført verdi leieavtaler utgjør:

Sum
9
1
3
-1

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

Beløp i mill kroner
Anskaffelseskost balanse pr 1. januar 2005
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning
Andre anskaffelser
Avhending
Effekt av valutakursendringer
Anskaffelseskost balanse pr 31. desember 2005

Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall pr 1. januar 2005
Årets avskrivninger 2)
Tap ved verdifall (nedskrivninger)
Reversering av tap ved verdifall
Avhending
Effekt av valutakursendringer
Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall pr 31. desember 2005
Balanseført verdi pr 31. desember 2005
1)

Balanseført verdi leieavtaler utgjør:

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

1)

2) Inklusive Pulp og Power.
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NOTE 12: IMMATERIELLE EIENDELER
Bevegelsen i immaterielle eiendeler for 2006 fremgår av oversikten nedenfor:
Beløp i mill kroner
Anskaffelseskost balanse pr 1. januar 2006
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning
Andre anskaffelser
Avhending
Reklassifisering
Negativ goodwill
Effekt av valutakursendringer
Anskaffelseskost balanse pr 31. desember 2006
Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall pr 1. januar 2006
Årets amortiseringer
Negativ goodwill inntektsført
Tap ved verdifall (nedskrivninger)
Reversering av tap ved verdifall
Avhending
Effekt av valutakursendringer
Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall pr 31. desember 2006
Balanseført verdi pr 31. desember 2006

Goodwill

Øvrige

Sum

8 262
0
1 627
-1 007
-375
38
8 545

1 557
92
597
-35
-33

9 819
92
2 224
-1 042
-33
-375
35
10 720

-861
379
-82
10
-554

-160
-26
7
-2
-181

-1 021
-26
379
-82
7
8
-735

7 991

1 994

9 985

-3
2 175

Balanseført verdi av øvrige immaterielle eiendeler på 1 994 mill kroner ved utgangen av 2006 består av blant annet fiskekonsesjoner i Aker Seafoods med
552 mill kroner, fremtidig inntjening på lisensavtaler i Aker BioMarine på 459 mill kroner og fremtidig inntjening på Produkt tank kontrakter i Aker American
Shipping med 681 mill kroner.
Konsesjoner avskrives ikke, men testes for verdifall. Produkt tanker kontraktene avskrives lineært over 25 år fra og med januar 2007 og lisensene over 12 år
fra januar 2007.

Aker Seafoods
Aker Seafoods konsernet eier ved utgangen av 2006 28,3 torskekonsesjoner , 6 rekekonsesjoner og 2 vassildkonsesjoner. En torskekonsesjon tilsvarte i
2006 en rett til å fiske 735 tonn med torsk, 456 tonn med hyse og 652 tonn med sei nord for 62. breddegrad. I tillegg ble det tildelt 120 tonn torsk som
distriktskvote pr. fartøy. Aker Seafoods hadde i 2006 14 fartøyer i drift. Rekekonsesjonene og vassildkonsesjonene er ikke begrenset av kvantum.
Det er knyttet leveringsforpliktelser til de regionene konsesjonene er hjemmehørende, dvs Finnmark og Nordland. De eksisterende leveringsforpliktelsene
er hensyntatt i verdivurderingen av konsesjonene.
I forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet for 2006 ble det foretatt en ekstern verdivurdering av konsesjonene. Torskeskonsejonene ble da verdsatt
til NOK 44 millione pr. konsesjon, rekekonsesjonene til NOK 2 millioner pr. konsesjon og vassildkonsesjonene til NOK 5 mill. pr. konsesjon.
Verdivurderingen er basert på omsetningsverdi for denne type konsesjoner.

Aker American Shipping
I forbindelse med Akers kjøp av Aker American Shipping ble merverdien allokert til produkt tank kontraktene. Aker American Shipping har en avtale om
bygging og bareboat hyre på 10 med opsjon ytterligere produkt tankere som skal leies ut til et datterselskap av Overseas Shipholding Group.
Første skip ble levert i februar 2007 og den 10. i løpet av 2010. Det er inngått avtale om ytterligere seks tankere med levering av de siste i løpet av 2012.

Trinnvis kjøp av Natural
Aker eide den 5. oktober 41,9 % etter aksepter på et frivillig til bud. Den 16. november inngikk Aker en avtale om å overta Life Capitols og i tillegg kjøpt
Aker 2,8 millioner aksjer i markedet. Etter dette kontrollerte Aker 89,14 % av aksjene i Natural. Virkelig verdi justering er fordelt til lisensavtaler selskapet har
med varighet fra 10 til 12 år. Goodwill henføres til selskapets kompetanse innen Omega3 fosfolipider.
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Bevegelsen i immaterielle eiendeler for 2005 fremgår av oversikten nedenfor:
Beløp i mill kroner
Anskaffelseskost balanse pr 1. januar 2005
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning
Andre anskaffelser
Avhending
Effekt av valutakursendringer
Anskaffelseskost balanse pr 31. desember 2005
Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall pr 1. januar 2005
Årets amortiseringer
Tap ved verdifall (nedskrivninger)
Reversering av tap ved verdifall
Avhending
Effekt av valutakursendringer
Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall pr 31. desember 2005
Balanseført verdi pr 31. desember 2005

Goodwill

Øvrige

Sum

8 098
22
101
-5
46
8 262

490
1 014
43
10
1 557

8 588
1 036
144
-5
56
9 819

-787
-68
-6
-861

-133
-27
-2
1
1
-160

-920
-27
-70
1
-5
-1 021

7 401

1 397

8 798

Balanseført verdi av øvrige immaterielle eiendeler på 1 401 mill kroner ved utgangen av 2005 består av blant annet fiskekonsesjoner 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 kontraktene avskrives over 25 år fra og med januar 2007.
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:
Beløp i mill kroner

2006

2005

Avskrivninger og amortiseringer
Nedskrivninger
Sum

-26
-82
-108

-27
-70
-97

2006

2005

1 539
1 664
891
1 095
0
640
453
702
417
590
7 991

1 539
1 664
869
1 095
949

Fordeling av Goodwill
Beløp i mill kroner
Aker Kværner:
Field Development (FD)
Maintenance, Modifications and Operations (MMO)
Subsea, Products & Technologies (SPT)
Process (PRO)
Pulping & Power (P&P)
TH Resource
Øvrig virksomhet i Aker Kværner
Aker Yards
Aker Floating
Diverse
Sum

374
496
415
7 401

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.
I Aker Yards er goodwill knyttet til verftene Aker Yards Finland med 159 mill kroner, Aker Yards Germany med 58 mill kroner, Aker Yards Norway med
111 mill kroner, Aker Yards Brevik med 124 mill kroner og Aker Yards Ukraine med 250 mill kroner.
Det ble i forbindelse med oppkjøpet av Aker Yards France identifisert negativ goodwill inntektsføring på NOK 379 millioner, som er tatt til inntekt i
regnskapet i 2006. Goodwill på 28 millioner identifisert ved overtagelsen av Aker Yards Florø i august 2006 ble nedskrevet i 2006.
Ved gjennomføring av oppkjøpsanalysen ved etablering av Aker Yards konsernet i 2004, ble utsatt skattefordel knyttet til akkumulerte fremførbare
underskudd i Aker Yards Germany på oppkjøpstidspunktet ikke regnskapsført fullt ut som følge av usikkerhet med hensyn til fremtidig utnyttelse. På
bakgrunn av den gode ordresistuasjonen i Aker Yards Germany er fremtidig unyttelse av underskudd til fremføring i større grad blitt sannsynliggjort.
I 2006 ble det derfor inntektsført en utsatt skattefordel relatert til tidligere akkumulerte underskudd i Aker Yards Germany med MNOK 54 (2005:68
millioner). Bokført verdi av goodwill relatert til Aker Yards Germany er redusert tilsvarende. Reduksjonen i goodwill er kostnadsført som nedskrivning
av goodwill.
Testingen av verdien er gjort i forhold til neddiskonterte kontantstrømmer basert på budsjett og strategi til en diskonteringsrente iht Aker policy.
Diverse goodwill kan i hovedsak henføres til Aker Seafoods med 160 mill kroner , Aker BioMarine 157 mill kroner og selskaper innen Aker Material
Handling og etter testing av verdiene er det ikke funnet grunnlag for nedskrivning av goodwill for noen av enhetene.
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Fastsettelse av gjennvinnbart beløp:
Aker Kværner:
Gjennvinnbart beløp er funnet ved å beregne bruksverdi. Beregningene er basert på kontantstrøm ut fra budsjetter for 2007-2009. Kontanstrøm for de
neste 7 årene er utarbeidet ved å bruke 2,5 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 kontantstrømmen med en neddiskonteringsfaktor på 14,6 prosent før skatt.
For alle virksomheter er konklusjonen den samme; nåverdiene er høyere en de bokførte verdiene. Det er derfor konkludert med at nedskrivning ikke er
nødvendig. Som en sensitivitetsanalyse er tilsvarende beregninger gjort med diskonteringsrenter opptil 25 prosent uten at det får noen konsekvens for
konklusjonene ovenfor.
Aker Yards:
Det er definert følgende kontantstrømgenerende enheter i Aker Yards som omfatter goodwill: Aker Yards Norway, Aker Yards Brevik, Aker Yards
Germany, Aker Yards Ukraine, Aker Yards Florø og Aker Yards Finland. Verdien av de ulike enhetene er vurdert pr 31. desember 2006. Med unntak av
Aker Yards Florø er det ikke funnet grunnlag for nedskrivning av goodwill. Goodwill i Aker Yards Germany er tatt ned som følge av reallokering til
utsatt skattefordel.
Testing av verdi på enhetene er basert på verdi i bruk, og er gjort ved neddiskonterte kontantstrømmer basert på budsjett og strategi-tall for årene
2007 til 2009. Fastsettelse av budsjett og strategi-tall er basert på inngåtte langsiktige kontrakter med tilhørende marginer, samt forventninger om evt
nye kontrakter, og er godkjent av konsernets ledelse for perioden 2007 til 2009. Aker Yards har fulle ordrebøker i noen år fremover, og dette er
reflektert i tallene. Diskonteringsrenten er på 14% før skatt. Terminalverdien er beregnet basert på langsiktige strategitall og samme
diskonteringsrente og 0% i vekstrate.
Det er de samme forutsetningene (nevnt ovenfor) som er lagt til grunn ved verdsettelse av verdiene i de ulike kontantstrøm genererende enhetene.
Aker Floating:
Basert på Aker Floating ledelse vurderinger av det fremtidige markedet er gjennvinnbart beløp beregnet basert på en kontantstrøm prognose for
2007-2017. Fra år 2017 er det forutsatt en jevn utvikling i driftsinntektene. Driftsinntektene er forutsatt å utgjøre USD 4 mill det første året og øker
maksimalt til USD 240 mill i 2011.
De neste årene forutsetter inntektene å ligge på omlag USD 170 mill hensyn tatt effekten av at leiekontraktene går inn i opsjons fasene. På grunn av at
selskapet er i en tidlig utviklingsfase er årlig kostnadsvekst satt til 5% fra 2008 til 2011. Fra 2012 og fremover er 2% kostnadsvekst forutsatt.
Nåverdi blir beregnet ved å neddiskontere kontantstrømmen med en neddiskonteringsfaktor på 10,0 prosent før skatt.
Konklusjonen er at nåverdiene er høyere en de bokførte verdiene.
En økning i diskonteringsrenter på 1 prosent vil redusere anleggsverdien med USD 74 mill, mens en 10 prosent reduksjon i driftsinntektene vil redusere anleggsverdien med USD 168 mill
Selv med disse vesentlige reduksjene i anleggsverdier endret ikke konklusjonene ovenfor.
Andre:
Gjenvinnbart beløp er funnet ved å beregne bruksverdi. Beregningene er basert på kontantstrøm ut fra budsjetter og strategitall. Nåverdi blir beregnet
ved å neddiskontere kontantstrømmene. Testing av verdiene konkluderer med at det ikke er grunnlag for nedskrivning av goodwill for noen av enhetene.

NOTE 13: AKSJER OG ANDELER I TILKNYTTEDE SELSKAPER
Beløp i mill kroner
Pr 1. januar
Anskaffelser/Avhendelser
Andel resultat fra tilknyttede selskaper
Effekt av valutakursendringer
Øvrige endringer i egenkapitalen
Pr 31. desember

2006

2005

1 191
278
2
0
173
1 644

631
585
28
4
-57
1 191

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper fordeles som følger:
2006
Beløp i mill kroner
Kværner Powergas India
Bjørge ASA
Aker Drilling ASA
Aker Exploration ASA
Odim ASA
NorSea AS
Supply Invest KS
P/f Næraberg
Siva Verdal Eiendom
RR Offshore Oy
JSC Astrakhan Korabel
Power Maintenance and Constructors, LLC
Øvrige selskaper
Sum

74
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Balanseført verdi
pr 1. januar

Anskaffelser
og avhendelser

Andel
resultat

Effekt av valutakursendringer

Øvrige
endringer i
egenkapitalen

53
205
770

-51
448
133
-296
-37

2
-4
-7

-

-4
-5
-29

60
37
13
32

21
1 191

31
19
31
278

3
28

208

-1

1

-16

-

-

-3
2

-

2
173

Balanseført verdi
pr 31. desember
196
734
448
136
13
16
31
19
51
1 644
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Anskaffelser og avhendelser:
Kværner Powergas India datterselskap fra februar 2006, Aker Exploration nedsalg desember 2006, Odim ASA tilknyttet selskap fra og med mai 2006
og salg av NorSea i desember 2006 for 296 mill kroner med en gevinst på 220 mill kroner. Samtidig ble et aksjonærlån på 60 mill kroner gjort opp.
Øvrige endringer i egenkapitalen:
Bjørge -5 mill kroner mottatt utbytte i 2006. Aker Drilling egenkapital justering på -29 mill kroner kan henføres til 30,8% andel av resultat ved salg fra
selskaper i Aker konsernet.
NorSea består av gevinst ved salg av NorSea med 220 mill kroner fratrukket mottatt utbytte i løpet av året med 12 mill kroner.

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper pr 31. desember 2006 inkluderer merverdi allokert til andre immaterielle eiendeler på 127 mill kroner.

2005
Beløp i mill kroner

Balanseført verdi
pr 1. januar

Anskaffelser
og avhendelser

Andel
resultat

56

-25
203
771

18
2
-1
33

Kværner Powergas India
Bjørge ASA
Aker Drilling ASA
Norsea AS
Supply Invest KS
P/f Næraberg
Siva Verdal Eiendom
RR Offshore Oy
Øvrige selskaper
Sum

94
37
13
14
631

Effekt av valutakursendringer

Øvrige
endringer i
egenkapitalen

Balanseført verdi
pr 31. desember

4

53
205
770
60
37
13
32
21
1 191

-67

-

32
-1
585

-2
28

4
4

6
-57

Øvrige endringer i egenkapitalen på 67 mill kroner i NorSea AS består av 67 mill kroner i mottatt utbytte i 2005.
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper pr 31. desember 2005 inkluderer merverdi allokert til andre immaterielle eiendeler på 126 mill kroner.
Sammendrag av finansiell informasjon for tilknyttede selskaper og oversikt over konsernet eierandel i vesentlige tilknyttede selskaper er som følger:

Børsnoterte selskaper er Aker Drilling ASA, Bjørge ASA og Odim ASA.
Nedenfor vises børskurs og børsverdi for Akers eierandel i Bjørge ASA, Aker Drilling ASA og Odim ASA
Antall aksjer
i mill

Beløp i mill kroner
Bjørge ASA
Aker Drilling ASA
Odim ASA

Børskurs (i kroner)Balanseført verdi
28.02.2007 pr 31.12.2006

17,5
28,6
2,6

2006
Beløp i mill kroner

Land

Aker Drilling ASA
Bjørge ASA
Aker Exploration ASA
Odim ASA
P/f Næraberg 1)
RR Offshore Oy
Siva Verdal Eiendom 2)
JSC Astrakhan Korabel
Power Maintenance and Constructors, LLC

Norge
Norge
Norge
Norge
Færøyene
Finland
Norge
Astrakhan, Russland
Hammond, USA

Eiendeler

17,50
30,80
170,00

Forpliktelser Driftsinntekter

4 151
638
1 456
666
780
83
42
95
68

827
423
481
424
840
86
8
88
30

1 258
0
879
202
251
4
26
398

Børsverdi
28.02.2007

196
734
136

307
883
445

Årets resultat Eierandel %
-22
43
-8
106
-4
-31
2
-7
-3

30,8
39,9
49,9
23,41
33,3
26,0
46,0
56,0
49,0

1) Aker BioMarine ASA, et datterselskap av Aker ASA har 328 mill kroner i rentebærende fordring mot P/f Næraberg.
2) Stemmeandel 40%

2005
Beløp i mill kroner

Land

Kværner Powergas India
Aker Drilling ASA
Bjørge ASA
NorSea AS
SupplyInvest KS
P/f Næraberg 1)
RR Offshore Oy
Siva Verdal Eiendom

India
Norge
Norge
Norge
Norge
Færøyene
Finland
Norge

Eiendeler

Forpliktelser Driftsinntekter

196
4 123
557
1 480
167
601
111
40

86
777
371
1 293
9
656
82
8

170
891
1 092
69
115
284
7

Årets resultat Eierandel %
-16
-3
31
107
-1
15
4
3

49,0
30,8
39,9
33,5
22,7
33,3
26,0
46,0

1) Aker Seafoods Holding AS, et datterselskap av Aker ASA har 283 mill kroner i rentebærende fordring mot P/f Næraberg.
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NOTE14: INVESTERINGER I FELLESKONTROLLERT VIKRSOMHET
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
Reinertsen AS og 40% i AKCS Offshore Partner.
Beløp i mill kroner
Omløpsmidler
Kortsiktig forpliktelser
Netto eiendeler / (forpliktelser)
Driftsinntekter
Kostnader
Sum

2006

2005

42
-37
5

44
-44
-

264
-260
4

12
12

2006

2005

18
15
8
222
263

43
44
45
14

77
235

2006

2005

107
15
362
484

124
17
879
1 020

2006

2005

37
129
74
240

198

I tillegg har konsernet en rekke felleskontrollerte driftsavtaler.

NOTE 15: ANDRE SELSKAPSINVESTERINGER
Andre aksjeinvesteringer består av følgende:
Beløp i mill kroner
Odim ASA 1)
Northzone III AS 2)
AAM Absolute fund 2)
Island Offshore K/S
Olympic Subsea K/S
Olympic Nor K/S
Olympic Electra K/S
Aksjer og andeler i andre selskaper
Sum

12

Andre aksjer er klassifisert som aksjer holdt for salg og vurdert til virkelig verdi.
1) Odim ASA er tilknyttet selskap fra mai 2006.
2) Reklassifiert til omløpsaksjer i løpet av 2006

NOTE 16: FINANSIELLE RENTEBÆRENDE ANLEGGSMIDLER
Finansielle rentebærende anleggsmidler består av følgende poster:
Beløp i mill kroner
Bundne midler
Lån til ansatte 1)
Andre rentebærende langsiktige fordringer
Sum

2)

Se note 35 for oversikt over løpetid for finansielle rentebærende anleggsmidler.
1) Gjennomsnittlig rentesats for lån til ansatte er 3,06 prosent i 2006 og 3,55 prosent i 2005.
2) Herav fordring mot det tilknyttede selskapet p/f Næraberg 288 mill kroner.

NOTE 17: ANDRE ANLEGGSMIDLER
Andre anleggsmidler består av følgende poster:
Beløp i mill kroner
Fordringer på Sea Launch 1)
Tegningsrettigheter
Forskudds betalte anleggsmidler
Andre rentefrie langsiktige fordringer
Sum

116
314

1) Fordringer er i sin helhet nedskrevet i 2006. Aker har også stilt garantier for 130,5 millioner USD for lån som Sea Launch har fra eksterne långivere og forskuddsbetalinger fra kunder på
inngåtte kontrakter.
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Sum andre anleggsmidler og finansielle rentebærende anleggsmidler er fordelt som følger:
Beløp i mill kroner
Virkelig verdi med resultatføring av verdiendringer
Tilgjengelig for salg
Holde til forfall
Lån og fordringer
Sum

2006

2005

0
37
0
687
724

0
0
0
1 334
1 334

NOTE 18: VARELAGER
Varelager består av følgende poster:
Beløp i mill kroner
Råvarer
Varer under tilvirkning
Ferdigvarer
Sum
Tap ved verdifall (nedskrivning) av varelager innregnet som kostnad i perioden
Reversering av tap ved verdifall (nedskrivning) som er innregnet som reduksjon av kostnad i perioden

2006

2005

1 072
89
358
1 519

862
945
449
2 256

3
1

12
8

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 å 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
Beløp i mill kroner
Pr 31. Des. 2006
Aker
Aker
Aker
Aker
Sum

Kværner
Yards
American Shipping
Material Handling

59 695
79 420
4 089
386
143 590

Ordreinntak
2006

Ordrereserve
Pr 31. Des. 2005

Ordreinntak
2005

62 271
47 892
1 670
111 833

48 522
38 897
5 830
303
93 552

51 937
32 084
1 391
85 412

Resultat og andre nøkkeltall ved konstruksjonskontrakter spesifisert per selskap:
2006
Aker
Kværner

Aker
Yards

Aker American
Shipping

Øvrige
selskaper

Sum

Inntekter fra konstruksjonskontrakter
Forventede tap på kontrakter innregnet

33 303
-75

24 198
-

236
-

-1

57 737
-76

Andre nøkkeltall ved konstruksjonskontrakter:
Akkumulet kontraktskostnad og brutto kontraktsmargin (hele kontraktens levetid)
Mottatt forskudd
Fordringer holdt tilbake av kunden i henhold til betingelser i kontrakten
Avsetning for forventede tap på konstruksjonskontrakter (se note 31)

64 901
5 261
3
26

18 834
11 298
166

922
21
-

-

84 657
16 559
24
192

Aker
Kværner

Aker
Yards

Aker American
Shipping

Øvrige
selskaper

Sum

Inntekter fra konstruksjonskontrakter
Forventede tap på kontrakter innregnet

22 785
-48

15 672
-66

345
-

-

38 802
-114

Andre nøkkeltall ved konstruksjonskontrakter:
Akkumulet kontraktskostnad og brutto kontraktsmargin) og brutto margin
Mottatt forskudd
Fordringer holdt tilbake av kunden i henhold til betingelser i kontrakten
Avsetning for forventede tap på konstruksjonskontrakter (se note 31)

42 316
5 241
22
132

12 510
7 589
66

1 686
23
-

-

56 512
12 830
45
198

Beløp i mill kroner

2005
Beløp i mill kroner
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Største prosjekter i arbeid (urevidert)
Prosjekt

Kunde

Aker Kværner
Ormen Lange MIC
Kashagan EPF
Snøhvit
Tampen V&M
Dalia EPC
Hitachi
West-E Drill
Blind Faith
H6e Drilling rigs
Frigg Decommissioning
Adriatic LNG Project
Aker Drilling
Sempra
Yansab
Reliance
Statfjord Late Life
Dalia Subsea Phase II

Norsk Hydro
Agip
Statoil ASA
Statoil ASA
Total E&P Angola
Hitachi Americal Limited
Samsung
Chevron and Kerr McGee
Aker Drilling
Total E&P Norge
Terminale GNL Adriatico s.r.l
Aker Drilling
Cameron
Yansab
Reliance Ltd.
Statoil ASA
Total E&P Angola

Estimert levering
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009

Aker Yards
Virksomheten i Aker Yards består i stor grad av leveranser etter bestilling fra kunde og ordereserve ved utgangen av 2006 og ordreinngang i
2006 fordelt på områder er som følger:
Ikke revidert
Beløp i mill kroner
Cruiseskip og ferjer
Handelsfartøy
Offshore og spesialskip
Sum

Ordrereserve
Pr 31. Des. 2006
46
13
19
79

Ordreinntak
2006

097
858
465
420

24
5
18
47

377
366
149
892

Aker American Shipping
Ved utgangen av 2006 har selskapet kontrakt for bygging av 10 Produkttankere.

NOTE 20: KUNDEFORDRINGER OG ØVRIGE RENTEFRIE KORTSIKTIGE FORDRINGER
Kundefordringer og øvrige rentefrie kortsiktige fordringer består av følgende poster:
Beløp i mill kroner
Kundefordringer
Finansielle derivater til virkelig verdi (se note 35)
Øvrige rentefrie kortsiktige fordringer
Sum

2006

2005

6 901
30
7 677
14 608

6 012
4 290
10 302

2006

2005

836
836

832
832

I 2006 har konsernet innregnet et tap ved verdifall på kundefordringer på 2 mill kroner (2005: 3 mill kroner).
Tapet er inkludert i andre driftskostnader i resultatregnskapet. Det er gjort avsetninger for tap ved verdifall på 29 mill kroner.
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
Rentebærende kortsiktige fordringer med
rentereguleringer over ett år
Andre rentebærende kortsiktige fordringer
Sum
Andre rentebærende kortsiktige fordinger er vurdert til virkelig verdi.
Endring i virkelig verdi er ført over resultatet.
Rentesatser på obligasjoner er 3,06%, mens hovedtyngden av andre fordringer har 2,8%.
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NOTE 22: KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER
Kontanter og kontantekvivalenter består av følgende poster:
Beløp i mill kroner
Kontanter og bankinnskudd
Kortsiktige investeringer med forfall under 3 måneder
Kontanter og kontantekvivalenter

2006

2005

14 987
14 987

12 328
51
12 379

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
Aker Kværner
Aker Yards
Aker American Shipping
Aker Seafoods
Aker Material Handling
Aker Bio Marine
Aker Floating Production
Øvrige selskaper
Aker ASA og holdingselskaper
Sum

2006

2005

5 666
6 247
66
150
57
816
636
454
895
14 987

6 746
3 914
173
226
74
144
1 102
12 379

Det er restriksjoner på overføring av kontanter mellom Aker ASA og Holdingselskaper og datterselskapene Aker Kværner, Aker Yards, Aker American
Shipping, Aker Seafoods, Aker Bio Marine og Aker Floating Production..
Herav bundne midler i 2006 på hhv 42 mill kroner i Aker Kværner, 1 806 mill kroner i Aker Yards og 293 mill i Aker ASA og holdingselskaper. Bundne
midlene i Aker Yards er i hovedsak som sikkerhet for bankgarantier gitt til kunder for forskuddsbetalinger. Bundne midler i Aker ASA og holdingselskaper inkluderer 223 mill kroner i sikkerhet til Warnow kravet (se note 36).

NOTE 23: RESULTAT PER AKSJE OG UTBYTTE PER AKSJE
RESULTAT PER AKSJE
Basisresultat per aksje per 31. desember 2006 er basert på resultatet som henføres til ordinære aksjer på 1 435 mill kroner (2005: 1 614 mill kroner,
2004 380 mill kroner), og vektet gjennomsnittlig antall av utestående ordinære aksjer gjennom 2006 på 72,4 mill (2005: 76,6 mill og 2004 77,0 mill)
beregnet som følger:
Beløp i mill kroner
Årets resultat
Resultat henførbart til ordinære aksjer
Utstedte ordinære aksjer per 1. januar 2005 /2006 og 30.04.2004
Effekt av egne aksjer
Effekt av fusjon mellom Aker og Kværner den 30.11.2005:
Sum
Fordeles:
Utstedte ordinære aksjer per 31. desember 2005 og 2006
Effekt av egne aksjer B-aksjer
Effekt av egne aksjer A-aksjer
Sum
Veid gjennomsnittlig antall ordinære aksjer per 31. desember

A
B

2006

2005

2004

1 435
1 435

1 614
1 614

380
380

114 775 441
-42 408 067
72 367 374

86
-9
-4
72

532
560
604
367

067
192
501
374

86 532 067
-9 560 192
76 971 875

114 775 441
-42 400 713
-7 354
72 367 374

114 775 441
-42 400 713
-7 354
72 367 374

-

72 367 374

76 588 167

76 971 875

Utvannet resultat per aksje
Det var ingen potensielle instrumenter med utvanningseffekt utestående pr 31. desember 2005 og 31. desember 2006.
UTBYTTE PER AKSJE
Utbytte utbetalt i 2006 og 2005 var henholdsvis 470 mill kroner (6,50 kroner per aksje) og 1 013 mill kroner (14 kroner per aksje).
På general forsamlingen den 29. mars 2007 vil det bli foreslått et utbytte på 19,00 kroner per aksje.
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NOTE 24: INNSKUTT EGENKAPITAL
Aksjekapitalen i Aker ASA pr 31.12. 2006 består av følgende aksjegrupper:

A-aksjer
B-aksjer 1)
Sum aksjekapital

Utstedte aksjer

Egne
aksjer

Utestående
aksjer

72 374 728
42 400 713
114 775 441

7 354
7 354

72 367 374
42 400 713
114 768 087

Samlet pålydende pr 31.12 (mill kr)
Pålydende
Utstedte
Utestående
(kr)
aksjer
aksjer
28
28

2 026
1 187
3 214

Overkursfond
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

2 026
1 187
3 214

2 071
3 236
8 521

A-aksjene er utbytteberetiget. Hver aksje har lik stemmeandel.
Aker ASA er ikke stemmeberettiget for sine A-aksjer.
1) B-aksjene er eid 100% av det 100% eide dattersekapet Aker Maritime Finance AS. B-aksjene er utbytteberettiget, men ikke stemmeberettiget.

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

2006

Foreslått utbytte i 2006 19,00 pr aksje
19,00 kroner pr B-aksje forventet utbetalt til datterselskapet Aker Maritime Finance
Forventet utbetalt i 2006 i konsernet

2 181
806
1 375

Oversikt over de 20 største aksjonærene pr 05.01.2007 (A-aksjer):
Antall aksjer
TRG Holding AS
JP Morgan Chase Bank
Bank Of New York
Reka AS
The Resource Group
Morgan Stanley
Nordea Bank Sweden
JP MBLSA Nordea
Skandinaviska Enskilda A/C
Skandinaviska Enskilda Oslo
Vital Forsikring ASA
Nordea Bank Plc
CIP- Resolution Asset
Bank Of New York, BR
Spencer Trading Inc
Clearstream Banking
Morgan Stanley & Co
Voldberg Tore Aksel
DnB Nor Norge
SIS Segaintersettle
Sum
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2
1
1

245
156
658
200
824
757
688
553
537
400
385
352
331
300
300
245
217
200
192
177
59 725

048
449
411
000
642
412
443
400
696
002
982
722
824
740
000
538
284
002
324
980
899

Prosent
66,66
2,98
2,29
1,66
1,14
1,05
0,95
0,76
0,74
0,55
0,53
0,49
0,46
0,42
0,41
0,34
0,30
0,28
0,27
0,25
82,53
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NOTE 25: KONSERNSELSKAPER OG MINORITETSINTERESSER
De største datterselskapene som inngår i konsolideringen av Aker konsernet fremgår av følgende tabell.
Selskaper eiet direkte av Aker ASA er fremhevet.
Konsernets
Konsernets
eierandel i %
stemmeandel i %
Aker Kværner ASA
Aker Kværner Elektro AS
Aker Kværner Offshore Partners AS
Aker Kværner Subsea AS
Aker Kværner Stord AS
Aker Kværner MH AS
Aker Kværner Well Services AS
Aker Kvæner E&C Group AS
Aker Yards ASA
Aker Yards AS
Aker MTW GmbH
Aker Finnyards Oy
Aker Brevik AS
Aker Yards Elektro AS
Norway Seafoods Holding AS
Aker Seafoods Holding AS
Aker Seafoods ASA
Aker Seafoods Finmark AS
Aker Seafoods Melbu AS
Aker Seafoods JM Johansen AS
Aker Seafoods Båtsfjord AS
Aker Seafoods Ålesund
Aker Seafoods Aarsæther Kjøllefjord AS
Thorfisk AS
Norway Seafoods UK Ltd
Aker BioMarine ASA
Aker BioMarine Corp
Aker BioMarine Antarctic AS
Næraberg Holding AS
Aker BioMarine Trading, Ltd
Natural ASA
EstreMar S.A.
Aker American Shipping Holding AS
Aker American Shipping ASA
Aker Philadelphia Shipyard Inc
Aker American Shipping Inc
Aker American Shipping Corp
Aker Capital AS
Aker Floating Production ASA
Aker Mek Verksted
Aker Material Handling AS
Recondo AS
Cork Oak Holding Ltd
RGI (Europe) BV
RGI Inc.
Molde Fotball AS

50,01
50,01
50,01
50,01
50,01
50,01
50,01
50,01
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
100,00
100,00
65,90
65,90
65,90
65,90
65,90
65,90
65,90
65,90
65,90
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
100,00
53,20
53,20
53,20
53,20
100,00
50,10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

50,01
50,01
50,01
50,01
50,01
50,01
50,01
50,01
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
100,00
100,00
65,90
65,90
65,90
65,90
65,90
65,90
65,90
65,90
65,90
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
100,00
53,20
53,20
53,20
53,20
100,00
50,10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Forretningskontor
Sted
Land
Lysaker
Stavanger
Stavanger
Lysaker
Stord
Kristiansand
Stavanger
Bærum
Oslo
Brattvåg
Wismar
Rauma
Brevik
Brattvåg
Oslo
Oslo
Oslo
Hammerfest
Melbu
Stamsund
Båtsfjord
Ålesund
Kjøllefjord
Grenå
Grimsby
Oslo
Seattle
Ålesund
Oslo
Cayman Island
Lysaker
Buenos Aires
Oslo
Oslo
Philadelphia
Philadelphia
Philadelphia
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Hertfordshire
Rotterdam
Seattle
Molde

Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Tyskland
Finland
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Danmark
England
Norge
USA
Norge
Norge
Cayman Island
Norge
Argentina
Norge
Norge
USA
USA
USA
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
England
Nederland
USA
Norge

MINORITETSINTERESSER
Aker konsernet inneholder flere datterselskaper hvor Aker ASA og Holding selskaper eier mindre enn 100%.
Vesentlige selskaper med minoritetsaksjonærer pr 31.12.2006 er Aker Kværner med 49,9%, Aker Yards med 49,6%, Aker Seafoods med 35,1%
og Aker American Shipping med 46,8%, Aker BioMarine med 23,8% og Aker Floating Producion med 49,9%. Se note 4 Virkomhetssegmenter for
nøkkeltall for disse selskapene.
Endringen i minoritetsinteressen i 2006 kan henføres til følgende selskaper:

Beløp i mill kroner
Aker Kværner
Aker Yards
Aker Seafoods
Aker American Shipping
Aker BioMarine
Aker Floating Production
Øvrige selskaper
Sum

Balanse pr
1. januar

Anskaffelser og
Avhendelser

Resultat
Minoritetsinteresser

4 014
1 470
446
782

39
1 165
836
2 040

1 869
513
42
29
-1
55
2 507

129
6 841

Effekt av valuta
kursendringer
27
68
-2
-42
-9
5
47

Effekt i virkelig
verdi kontantstrømsikring og
egenkap. Instr
101
5

106

Utbytte

Andre
egenkapital
bevegelser

-137
-174
-13

221
-

-52
-376

108
329

Balanse pr
31. desember
5 874
2 103
512
769
1 165
826
245
11 494

Anskaffelser og avhendelser består av salgssum ved salg av 880 000 Aker Seafoods aksjer i januar 2006, emisjon i Aker Floating Production i april
2006 og Aker BioMarine i desember 2006.
Andre egenkapital bevegelser i Aker Yards består konvertering av lån til egenkapital i 1. kvartal 2006, samt ny minoritet, kjøp og utløsning av minoritet
i blant annet Natural og Aker Kværner Powergas.
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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:

Land

Valuta

Storbritannia
USA
Danmark
Sverige
Den Europeiske Union (EU)

GBP
USD
DKK
SEK
EUR

1
1
100
100
1

Gjennomsnittskurs 2006

Kurs
31.12.2006

Gjennomsnittskurs 2005

Kurs
31.12.2005

11,80
6,41
107,89
86,98
8,05

12,30
6,26
110,40
90,94
8,24

11,72
6,44
107,45
86,33
8,01

11,65
6,75
107,16
84,70
8,01

2006

2005

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
Langsiktige forpliktelser
Pantelån
Usikrede banklån
Sikret obligasjonslån
Usikret obligasjonslån
Konvertible lån
Finansielle leieforpliktelser
Lån fra tilknyttede selskaper
Andre langsiktige forpliktelser
Sum langsiktige rentebærende forpliktelser

2
9

801
445
203
935
278
59
065
786

3 510
307
604
1 951
526
71
1 217
8 186

Kortsiktige forpliktelser
Kortsiktig del av pantelån
Annen prioritets obligasjonslån
Kortsiktig del av finansielle leieforpliktelser
Trekkrettighet/Driftsfasilitet
Byggelån
Andre kortsiktige forpliktelser
Sum kortsiktig rentebærende forpliktelser

1 209
2 329
19
118
4 795
339
8 809

110
14
211
4 036
102
4 473

18 595

12 659

2006

2005

4 455
7 929
906
1 178
145
3 432
550
18 595

2 112
5 957
605
1 337
387
2 173
88
12 659

Sum rentebærende forpliktelser

1
4

Rentebærende forpliktelser fordeler seg på selskapene i konsernet som følger:
Beløp i mill kroner
Aker Kværner
Aker Yards inklusive byggelån
Aker American Shipping inklusive byggelån
Aker Seafoods
Aker Material Handling
Aker ASA med holdingselskaper
Øvrige virksomhet og elimineringer
Sum
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Endring rentebærende forpliktelser i konsernet i 2006 :
Beløp i mill kroner

Kortsiktig

Langsiktig

Sum

4 473
759
121
121

8 186
1 000
446
696
1 577
592
67
4 378

12 659
759
1 000
446
696
1 577
592
188
4 499

-164
-164

-290
-151
-441

-290
-315
-605

Konvertering av konvertibelt lån i Aker Yards
Virksomhetskjøp i Aker Yards - selgerkreditt
Virksomhetskjøp i Aker Kværner - selgerkreditt
Andre kjøp/avgang av datterselskaper
Sum konvertering og kjøp av datterselskaper uten kontanteffekt

-

-221
657
534
48
1 018

-221
657
534
48
1 018

Annen prioritets pantesikret obl. lån i Aker Kværner til kortsiktig
Reklassifisering /1. års avdrag
Kursregulering og andre endringer
Rentebærende forpliktelser pr 31.12.2006

2 329
1 330
-39
8 809

-2 329
-1 330
304
9 786

265
18 595

Rentebærende forpliktelser pr 01.01.2006
Endring byggelån
Nytt obligasjonslån i Aker ASA
Salg av egne obligasjoner i Aker ASA
Refinansiering av bank lån i Aker Yards
Nye obligasjonslån i Aker Kværner
Nye obligasjonslån i Aker Yards
Andre opptak
Sum innbetaling ved utstedelse av langsiktige og kortsiktige lån (ekskl. Byggelån)
Refinansiering av bank lån i Aker Yards
Andre nedbetalinger av lån
Sum nedbetaling av langsiktige og kortsiktig lån

1)

1) Ansvarlig lån i Aker Kværner som ble innløst i desember 2006 med 3 535 mill kroner, i forbindelse med refinansiering av Aker Kværner var klassifisert som rentefritt
og er derfor ikke med i oversikten ovenfor.

NETTO RENTEBÆRENDE GJELD
Netto rentebærende gjeld omfatter følgende poster:
Beløp i mill kroner
Kontanter og kontantekvivalenter
Finansielle rentebærende anleggsmidler
Rentebærende kortsiktige fordringer
Plassering for nedbetaling av annenprioritets pantesikret obligasjonslån
Sum rentebærende eiendeler
Rentebærende langsiktige gjeld 1)
Rentebærende kortsiktig gjeld inkl. Bygge lån
Sum rentebærende gjeld
Netto rentebærende gjeld (-) / eiendel (+)

2006

2005

14 987
484
836
2 411
18 718

12 379
1 020
832
14 231

-9 786
-8 809
-18 595

-8 186
-4 473
-12 659

123

1 572

1) Inkluderer ikke ansvarlig lån pr. 31.12 2005 på 3 167 mill kroner, tillagt renter, valutagevinster og overkurs i 2006, var innløsningsbeløpet 3 535 mill kroner.

Se note 35 for finansielle instrumenter for detaljer om betingelser.

Finansielle leieforpliktelser
Finansielle leieforpliktelser skal nedbetales som følger:
Minimums
leie
Beløp i mill kroner
2006
Mindre enn ett år
Mellom ett og fem år
Mer enn fem år
Sum

25
70
6
101

Renter
2006

Avdrag
2006

Minimums
leie
2005

Renter
2005

Avdrag
2005

4
8
12

21
62
6
89

21
67
12
100

3
7
1
11

18
60
11
89

Hoveddelen av de finansielle leieforpliktelsene relaterer seg til finansiering av produksjonsutstyr i Aker Material Handlings fabrikker i Holland og i Norge.
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NOTE 28: OPERASJONELLE LEIEAVTALER
Uoppsigelige operasjonelle leieavtaler hvor konsernet er leietaker forfaller til betaling som følger:
Beløp i mill kroner
Mindre enn ett år
Mellom ett og fem år
Mer enn fem år
Sum

2006

2005

590
1 816
1 384
3 790

109
792
725
1 626

Størsteparten av Aker Kværners operasjonelle leiekostnader og forpliktelser knytter seg til leie av kontorbygg. Andre leiekostnader består i hovedsak
av leie av IT-utstyr. Konsernet har avtaler med Hewlett Packard International Bank PLC om leie av IT-utstyr over 3 år. Det er ingen opsjoner på kjøp av
utstyr, og utstyret kan ikke leies videre ut. Utstyret er forsikret gjennom Aker Kværners skadeforsikring. Variabel leie inngår ikke som en betydelig del
av leiekostnadene.
Aker Finnyards har en leieavtale med Helsinki by vedrørende leie av grunnen der Helsinki Verft ligger. Avtalen er basert på en pris pr. kvadratmeterBruken av grunnen er begrenset til verftsindustri og grunnen kan ikke fremleies. Leieavtalen utgår 31.desember 2010. Avtalen kan fornyes, men det
innebærer nye forhandlinger.
Aker Material Handling leier biler, kontorlokaler, lager og andre byggninger.
Aker har en leieavtalen for Aker Hus på Fornebu som er på 12 år fra 3. november 2007 med opsjon for forlengelse. Aker Hus skal gi plass til 2 100
ansatte.

NOTE 29: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER
Aker konsernets norske virksomheter dekker i hovedsak sine pensjoner via kollektive pensjonsordninger i livsforsikringsselskapene. 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:
2006
Forventet avkastning
Diskonteringsrente
Lønnsvekst
Pensjonsregulering

5,5
4,5
4,3
2,5

%
%
%
%

2005
6,0
5,0
3,0
2,5

%
%
%
%

2004
6,5
5,5
3,0
2,0

%
%
%
%

Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet:
Beløp i mill kroner

2006

2005

2004

Kostnad knyttet til inneværende periodes pensjonsopptjening
Rentekostnad på påløpte pensjonsforpliktelser
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Fordelt virkning av endring i estimater og pensjonsplaner (aktuarielle gevinster og tap)
Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening
Avkortinger / Oppgjør
Pensjonskostnad innregnet fra ytelsesplaner

-215
-168
139
-13
0
-1
-258

-264
-237
199
-67
0
0
-369

-147
-136
107
-4
0
0
-180

Tilskuddsplaner (arbeidsgivers tilskudd)
Sum pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet

-345
-603

-289
-658

-258
-438

2006

2005

Forpliktelse sikrede ytelsesplaner (fondsbasert)
Forpliktelse usikrede ytelsesplaner (ikke-fondsbasert)
Virkelig verdi pensjonsmidler
Beregnet netto nåverdi pensjonsmidler/(-forpliktelser)

-3 748
-853
2 635
-1 966

-3 348
-873
2 538
-1 683

Netto aktuarielle gevinster eller tap som ikke er innregnet i balansen
Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening som ikke er innregnet i balansen
Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser

682
-1 284

340
-1 343

Netto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser:
Beløp i mill kroner
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Endringer i innregnet nettoforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser i balansen:
Beløp i mill kroner

2006

2005

Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser pr 1. januar
Pensjonskostnad innregnet fra ytelsesplaner
Pensjonsinnskudd mottatt
Effekt endring pensjonsplaner
Anskaffelser og avhendelser
Utbetalinger av pensjoner
Effekt av valutakursendringer
Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser pr 31. desember

-1 343
-258
24
297
-4
-1 284

-1 196
-369
270
7
-52
-2
-1
-1 343

Pensjonsmidler
Pensjonsforpliktelser
Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser pr 31. desember

22
-1 306
-1 284

17
-1 360
-1 343

2006

2005

Faktisk avkastning på pensjonsmidler for 2006 og 2005 var henholdsvis 145 mill kroner og 181 mill kroner.
Pensjonsmidler per hovedkategori som prosent av totale pensjonsmidler
Prosent
Gjeldsinstrumenter
Egenkapital instrumenter
Pengemarked
Annet
Sum

48,9
9,2
39,6
2,3
100,0

%
%
%
%
%

36,1
7,1
54,2
2,6
100,0

%
%
%
%
%

Konsernet forventer å betale innskudd på om lag 279 mill kroner til pensjonsmidler i 2007.
Økonomiske forutsetninger (norske planer)
Diskonteringsrenten er basert på den norske statsobligasjonsrenten. Avkastning på midlene forventes å være høyere enn diskonteringsrenten fordi
midlene er investert i Instrumenter med høyere risiko enn statsobligasjoner. Erfaring har vist at avkastningen på midlene har ligget rundt 1,00% høyere
enn diskonteringsrenten på lang sikt, og vi har derfor brukt en forventet avkastning på 5,5%.

NOTE 30: ANNEN LANGSIKTIG RENTEFRI GJELD
Annen langsiktig rentefri gjeld omfatter følgende poster:
Beløp i mill kroner

2006

2005

293
63
356

195
262
457

Beløp i mill kroner

2006

2005

Balanseført verdi pr 1. januar
Avsetninger i løpet av året
Avsetninger benyttet i løpet av året
Avsetninger reversert i løpet av året
Effekt av valutakursendringer
Effekt av diskontering /endringer i diskonteringsrenten
Balanseført verdi pr 31. desember

198
221
-196
-28
-3
192

196
114
-114
-5
7
198

153
39

198

Erstatningsavsetning
Øvrige rentefri langsiktig gjeld
Sum

NOTE 31: TAPSKONTRAKTER

Herav:
- beløp til reduksjon av prosjekter under utførelse
- beløp til avsetning kortsiktige forpliktelser

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.
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NOTE 32: AVSETNINGER
2006
Beløp i mill kroner
Balanseført verdi pr 1. januar
Kjøp og salg av datterselskaper
Avsetninger i løpet av året
Avsetninger benyttet i løpet av året
Avsetninger reversert i løpet av året
Effekt av valutakursendringer
Effekt av diskontering /endringer i diskonteringsrenten
Balanseført verdi pr 31. desember
Langsiktige forpliktelser
Kortsiktige forpliktelser 1)
Balanseført verdi pr 31. desember

2005
Beløp i mill kroner
Balanseført verdi pr 1. januar
Kjøp og salg av datterselskaper
Avsetninger i løpet av året
Avsetninger benyttet i løpet av året
Avsetninger reversert i løpet av året
Effekt av valutakursendringer
Effekt av diskontering /endringer i diskonteringsrenten
Balanseført verdi pr 31. desember
Langsiktige forpliktelser
Kortsiktige forpliktelser 1)
Balanseført verdi pr 31. desember

Garantier

Restrukturering

Rettskrav

Øvrige

Sum

817
-210
294
-141
-183
6
0
583

94
0
168
-22
0
1
0
241

43
0
3
-33
-8
0
0
5

233
608
258
-166
-82
2
0
853

1 187
398
723
-362
-273
9
0
1 682

1
582
583

41
200
241

2
3
5

376
477
853

420
1 262
1 682

Garantier

Restrukturering

Rettskrav

Øvrige

Sum

722
5
419
-162
-196
18
11
817

145
0
30
-73
-6
-2
0
94

50
1
-9
0
0
1
0
43

262
32
62
0
-138
15
0
233

1 179
38
502
-235
-340
32
11
1 187

3
814
817

90
4
94

40
3
43

172
61
233

305
882
1 187

1) Kortsiktige forpliktelser vedrørende tapskontrakter vises i egen note.

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.
Restrukturering
Avsetning for restrukturering er i hovedsak relatert til restruktureringsprosessen i i Aker Yards (Aker Finnyards) i 2004. Verftene i Turku, Rauma og
Helsinki ble slått sammen. Avsetningene er relatert til mulige fremtidige pensjonsforpliktelser i forbindelse med tidligere ansatte, samt
oppryddingsforpliktelser i Helsinki. Begge avsetningene er langsiktige.
Øvrige
Øvrige avsetninger er blant annet relatert til avsetning for førtidspensjoner i Aker Yards Tyskland 91 millioner kroner og avsetning for miljø-opprydning
71 millioner kroner.
I tillegg inkluderer beløpet 387 mill kroner i avsetning for overtatte kontrakter under utførelse i forbindelse med oppkjøp av Aker Yards France.

NOTE 33: PANTEHEFTELSER OG GARANTIFORPLIKTELSER
Aker har ved utgangen av 2006 garantiforpliktelser som ikke er balanseført på 1 319 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 5,7 mrd kroner inklusive sikkerhet for byggelån. Bokført verdi av eiendeler stilt som
sikkerhet utgjør 7,6 mrd kroner.
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NOTE 34: LEVERANDØRGJELD OG ANDRE BETALINGSFORPLIKTELSER
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser omfatter følgende poster:
Beløp i mill kroner
Forskudd fra kunder
Leverandørgjeld
Periodisering av drifts- og finanskostnader
Øvrige kortsiktige forpliktelser
Sum

2006
11
8
7
3
31

930
452
750
158
290

2005
8
5
5
2
22

413
325
804
458
000

NETTO OPERASJONELLE EIENDELER/GJELD (-)
Netto operasjonelle eiendeler fordeles mellom eiendeler og gjeld som følger (se også note 4):
Beløp i mill kroner
Varelager, Prosjekter under utførelse, Kundef.og øvrige korts. fordringer
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser
Kortsiktige avsetninger
Sum

2006

2005

32 588
-31 290
1 301
-3

23 749
-22 000
-1 080
669

NOTE 35: 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.
Konsernet bruker ulike finansielle instrumenter i en aktiv styring av sin finansielle eksponering.
Hovedselskapene i konsernet har utarbeidet egne retninglinjer for hvordan den finansielle risikoen skal styres basert på det
enkelte selskaps eksponering for de forskjellige typer finansiell risiko.

Kredittrisiko
Ledelsen for det enkelte hovedselskap har fastsatt retningslinjer for kredittgivning, og eksponering for kredittrisiko følges opp løpende.
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 finansielle eiendeler. Konsernets kredittrisiko ligger
hovedsakling i balanseposter relatert til kundfordringer. Balanseførte beløp er netto etter eventuelle avsetninger for potensielt tap, basert på tidligere
erfaring og vurdering av dagens situasjon.Kredittvurderinger gjennomføres for alle kunder som anmoder om kreditt utover et visst beløp.
Transaksjoner 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. Den
maksimale eksponeringen for kredittrisiko er reflektert i balanseført verdi av hver enkelt finansielle eiendel, inklusive finansielle derivater.
Renterisiko
Konsernets renterisiko er knyttet mot rentebærende lån, Aker har ingen vesentlig renterisiko knyttet til eiendeler. Lån med flytende rente eksponerer
konsernet for endringer i rentenivået, mens faste renter innebærer en risiko for endringer i lånenes virkelige verdi.
Konsernets eksponering for renterisiko evalueres løpende. Rentebytteavtaler benyttes for å oppnå ønsket blanding av faste og flytende renter.
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Oversikt over forfall og tidspunt for reprising per hoved type av fordringer og lån.
For rentebærende finansielle eiendeler og rentebærende finansielle forpliktelser viser følgende tabell
oversikt over forfall og tidspunt for reprising per hoved type av fordring og lån.

Beløp i mill kroner
Finansielle rentebærende anleggsmidler
Rentebærende kortsiktige fordringer 1)
Kontanter og kontantekvivalenter
Pantelån
Usikrede banklån
Sikret obligasjonslån
Usikret obligasjonslån
Konvertible lån/Obligasjoner 2)
Finansielle leieforpliktelser
Andre langsiktige forpliktelser 3)
Trekkrettighet/Driftsfasilitet
Andre kortsiktige forpliktelser
Sum

Sum
484
3 247
14 987
-4 339
- 445
-1 203
-4 935
-278
-77
-2 065
- 118
- 339
4 918

2006
Inntil 6
mnd 6-12 mnd 1-2 år
0
085
987
402
280
- 801
-10
- 51
- 295
14 233
3
14
-2
-

18
85
162
- 18 - 124
- 12
- 87
- 250
- - 995
- 278
- 10
- 20
-1
- 76
- 67
- 44
- 500 -1 217

2005
2-5 år Over 5 år
43
- 290
- 27
- 353
-2 207
- 32
-1 454
-4 320

338
-1 505
- 39
- 600
- 932
-5
- 534
-3 277

Byggelån
-4 795
Sum nettorentebærende gjeld(-)/fordring(+)
123

Inntil 6
mnd

6-12 mnd

1 020
24
832
813
12 379 12 379
-3 620
- 35
- 307
- 604
-1 951
-357
- 526
- 85
-7
-1 217
- 35
- 211 - 193
- 102
- 44
5 608 12 544

174
19
- 93
-8
-3
- 18
- 58
13

Sum

Over
1-2 år

2-5 år

5 år

388
62
372
- 111 - 567 -2 813
- 277
- 30
- 250 - 354
- -1 094 - 500
- - 526
- 17
- 38
- 15
- 45 - 938 - 196
- 312 -3 486 -3 152

-4 036
1 572

1) Inkludert avsetning sekundært pantelån i Aker Kværner på 2 411 mill kroner.
2) 2006: 3,75% Aker Seafoods Holding AS Exchangeable Bond Issue 2005/2008 med en bokført verdi på 278 mill kroner. 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,-)
3) Inkludert utsatt betaling ved virksomhetskjøp.

Valutarisiko
Konsernet er eksponert for valutarisiko på salg, kjøp og lån i andre valutaer enn NOK. Nedenfor følger en beskrivelse av valutarisiko per hovedselskap i Aker sammen samen med beskrivelser av andre typer risiko som er typiske for de forskjellige selskaper.

Aker Kværner
Valutarisiko
Aker Kværner driver internasjonal virksomhet noe som igjen medfører flere typer valutaeksponering for konsernet. Valutarisiko oppstår gjennom
ordinære, fremtidige forretningstransaksjoner, balanseførte fordringer og gjeldsposter, samt gjennom investeringer i utenlandske datterselskaper.
Fremmed valuta i Aker Kværner er definert som en valuta som er forskjellig fra den enkelte operative enhets operasjonelle valuta. Den enkelte operative enhet og det enkelte prosjekt er pålagt å sikre all valutaeksponering så snart den oppstår ved å inngå sikringstransaksjoner med konsernets
sentrale finansavdeling. For å sikre fremtidige inntekter og kostnader brukes valutaterminkontrakter og valutaopsjonskontrakter.
Det er innarbeidet policy i Aker Kværner å sikre alle kjente fremtidige valutainntekter og -kostnader. Eventuelle endringer i prosjektenes valutainntekter
eller -kostnader fører til øyeblikkelig endring av de tilhørende sikringsposisjoner.
Med hensyn til segmentrapporteringen er det transaksjonene mellom de enkelte operative enheter og finansavdelingen som er sikringsinstrumenter.
For det konsoliderte regnskapet er det imidlertid de tilsvarende transaksjonene med eksterne banker som er sikringsinstrumenter.
Konsernet har datterselskaper i en rekke land og verdien av disse investeringene er således eksponert for endring i valutakursene for en rekke valutaer. De fleste slike eksponeringer er ikke sikret. En del, tilsvarende USD 85 millioner av verdien av datterselskapene i USA er sikret med tilsvarende
terminforretninger.
Derivater
2006
Beløp i millioner kroner
Rentebytteavtaler - sikring av kontantstrøm
Valutaterminkontrakter - sikring av kontantstrøm
Valutaterminkontrakter - ikke sikringsbokført
Rentebytteavtaler - ikke sikringsbokført
Sum

2005

Eiendeler

Gjeld

Eiendeler

Gjeld

8
440
356
9
812

-151
-317
-3
-471

141
1
142

-354
0
-354

Derivater for kjøp / salg eller ikke-kvalifiserende sikringer er klassifisert som kortsiktig eiendel eller gjeld. Virkelig verdi av sikringsderivater er
klassifisert som langsikig eiendel eller gjeld dersom tid frem til forfall er mer enn 12 måneder, og som kortsiktig eiendel eller gjeld dersom forfall er
innen 12 måneder. Dersom sikringsobjektet er relatert til prosjekter som opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter eller andre kundefordringer (del av
varekretsløpet), vil sikingsderivater alltid klassifiseres som kortsiktig eiendel eller gjeld.
Den andelen av virkelig verdi på sikringsinstrumenter som ikke er effektiv sikring og som derfor er ført i resultatregnskapet, utgjorde null mill kroner i
2006 og null mill kroner i 2005. Den andelen av sikringsinstrumenter for kontantstrøm som ikke er effektiv sikring og som derfor føres over resultatrengskapet utgjorde 2 millioner kroner i 2006 og null mill kroner i 2005. Ingen andel av sikringsinstrumenter for netto investering i utenlandske virksomheter var ikke-effektiv sikring.
Den maksimale eksponering for kredittrisiko på balansedagen er virkelig verdi av derivatene på eiendelsiden i balansen.
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Valutaterminkontrakter
Balanseført verdi av netto valutaterminkontrakter som kvalifiserer til sikringsbokføring per 31. desember 2006 utgjorde 289 millioner kroner. I 2005 var
det ingen sikringer av valutaterminkontrakter som kvalifiserte til sikringsbokføring.
De sannsynlige fremtidige transaksjoner i utenlandsk valuta som er sikret er forventet å inntre på forskjellige tidpunkter innenfor en tidsramme på ett til
syv år. Gevinster og tap som føres som kurssikringsreserve i egenkapitalen på valutakontrakter per 31. desember 2006 føres over resultatregnskapet
samtidig som de sikrede transaksjoner føres i resultatregnskapet. Normalt skjer dette innen 12 måneder etter balansedagen med mindre gevinsten
eller tapet strekker seg over eiendelens livsløp.

Tabellen nedenfor indikerer i hvilke perioder de sikrede kontantstrømmene og tilhørende sikringsinstrumenter er forventet å inntre:

Beløp i millioner kroner

Forventet
kontantstrøm

Inntil 6
mnd

6-12 mnd

1-2 år

2-5 år

Over 5 år

142
-132

16
-15

16
-15

64
-59

43
-40

3
-3

10 617
-4 056
6 571

3 411
-1 596
1 816

1 581
-1 128
454

5 591
-1 332
4 264

34
37

-

1)

Rentebytte- avtaler
Fordringer
Forpliktelser
Valutatermin- kontrakt
Fordringer
Forpliktelser
Sum 3)

2)

1) 50 prosent av konsernets rente eksponering i obligasjonslånene er byttet til fast rente gjennom rentebytteavtaler. Kontantstrømmen i tabellen over er basert på en fast rente
per 1. desember 2006 på 3,67 prosent.
2) Tallene inkluderer de sikringer som kvalifiserer til sikringsbokføring og som er basert på mindre enn 400 transaksjoner og 80-90 prosent av konsernets eksponering.
Beløpene er nominelle verdier av kontantstrømmer med valuta sluttkurs per 31. desember 2006. Konsernet har økonomiske sikringer på den ikke-kvalifiserende delen, og
disse sikringene dekker omtrent 1 400 transaksjoner.
3) Sammenligningstall for 2005 er 0 som følge av at konsernet ikke hadde sikringsbokføring.

Tabellen nedenfor viser hvordan kontantstrøms sikringsinstrumentene påvirker resultatregnskapet og egenkapitalen per 31. desember 2006:

Beløp i millioner kroner
Rentebytte- avtaler 1)
Valutatermin- kontrakt
Sum 3)

2)

Virkelig verdi av alle sikringsinstrumenter per 31. desember 2006

Bokført i resultatregnskapet

Ført mot egenkapitalen
(kurssikrings-reserver)

8
289
297

118
118

8
171
179

1) Verdiendringer på rentebytteavtalene følger endringer i rentekurvene for norske kroner i perioden fra sikring ble inngått 1. desember 2006 og frem til balansedagen.
Under en forutsetning om at rentekurvene ikke endrer seg etter 1. januar 2007 vil denne verdien bli inntektsført i løpet av de neste syv årene.
2) Formålet med sikringsinstrumentene er at sikringsobjekt og sikringsinstrument sammen representerer en forhåndsdefinert verdi som er uavhengig av valutasvingninger.
Ettersom inntekter og kostnader knyttet til det underliggende prosjektet føres over resultatregnskapet etter fremdrift, innebærer dette at en del av verdien på valutaderivatene
(118 mill kroner) indirekte allerede er ført over resultatet. De resterende 171 mill kroner som står oppført som sikringsreserve i egenkapitalen vil bli ført over resultatregnskapet
i løpet av de neste tre år.
3) Sammenligningstall for 2005 er 0 som følge av at konsernet ikke hadde sikringsbokføring.

Rentebytte avtaler
Den nominelle verdi av utestående rentebytte avtaler per 31. desember 2006 var 8 mill kroner.
Per 31. desember 2006 har Aker Kværner et obligasjonslån på 150 mill kroner med en fast rente på 6 prosent. Flytende renter er i all hovedsak knyttet
opp mot NIBOR og LIBOR. Gevinster og tap fra rentebytte avtaler som er ført mot sikrings reserve i egenkapitalen per 31. desember 206 vil gradvis
bli ført over resultatregnskapet frem til lånene er nedetalt.
Sikring av netto investeringer i utenlandske datterselskaper
Aker kværner har inngått valuta bytteavtaler på USD 85 millioner for å sikre en andel av netto investeringer i amerikanske datterselskaper. Virkelig verdi
på valuta bytteavtalene per 31. desemer 2006 var 7 mill kroner. En omregningsdifferanse på 7 mill kroner knyttet til omregning av lånene til norske
kroner er ført mot egenkapitalen.
Pålydene av kundefordringer og andre fordringer i fremmed valuta
Sikring av fremtidige transaksjoner i fremmed valuta gjøres av en egen treasury avdeling i konsernet (Treasury) etter rapportering fra enhetene. Antall
transaksjoner utgjør et stort volum og Treasury velger derfor ofte, av effektivitetshensyn, å koble flere kontrakter sammen mot ett sikringsinstrument.
Regler for sikringsbokføring i henhold til IFRS krever imidlertid at sikringsobjekt og sikringsinstrument skal stå i forholdet én til én. Aker Kværner har
derfor valgt å innfri IFRS's krav til sikringsbokføring kun for de store prosjektene. Disse utgjør omtrent 85% av den totale valuta eksponeringen knyttet
til fremtidige kontantstrømmer. De øvrige sikringsinstrumentene er ikke-kvalifiserende sikringer som vil ha en volatil effekt på resultatregnskapet.
Ordre beholdningen per 31. desember 2006 var 59,7 mrd kroner, hvorav 8,8 mrd kroner kvalifiserer for sikringsbokføring, mens 2,5 mrd kroner er ikkekvalifiserende for sikringsbokføring, dog er de fortsatt sikringer innen økonomisk terminologi. Dette innebærer at 48,4 mrd kroner (81prosent) er sannsynlige fremtidige kontantstrømmer i en valuta som tilsvarer den aktuelle enhetens egen funksjonelle valuta og valutasikring derfor ikke er nødvendig.
100 prosent av de 2,5 mrd kroner som er ikke-kvalifiserende sikringsbokføringer nevnt ovenfor, er i USD (utgjør USD 350 millioner). Av disse er USD
200 millioner sikret mot norske kroner, og resten er sikret mot andre valutaer. En økning / reduksjon på 0,5 USD mot norske kroner ville resultert i
gevinst / tap i resultatregnskapet på 100 millioner kroner i løpet av en periode på ett til tre år.
Den totale sikringen (både kvalifiserende og ikke-kvalifiserende) på 11,3 mrd kroner refererer seg i hovedsak til fremtidige innbetalinger fra kunder,
hvorav kun små beløp står oppført i balansen. Omtrent 96 prosent av de 11,3 mrd kroner er sikring mot USD, som foruten norske kroner, er den mest
dominerende valuta i Aker Kværner.
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Aker Yards
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 eventuelle nettoeksponering i enkelte valutaer valutasikres i forbindelse med kontraktsinngåelsen.
Aker Yards konsernets portefølje av valutaderivater pr 31. desember 2006 består av følgende valuta og forfallstidspunkter.
Beløp indikerer underliggende hovedstol.
Beløp i millioner kroner

2007

2008

2009

Sum

Salg EUR
Salg USD
Sum salg

4
834
838

2
598
600

1
1 054
1 055

6
2 486
2 492

Kjøp EUR
Kjøp USD
Sum kjøp

1 273
425
1 699

1 122
205
1 327

203
203

2 598
631
3 229

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 -115 millioner kroner pr 31.desember 2006 (2005: 62 mill kroner)
Byggekontrakten eller de sikrede kostnadene innregnes til sikringskurs under forutsetning av at det er en perfekt sikring.
Det behandles som sikring til virkelig verdi.
Av porteføljen på valutaderivater benyttes alt til sikring av byggekontrakter.

Aker American Shipping
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.
Pr 31.12.2006 har 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 2006 en ubenyttet trekkfasilitet på USD 350 mill med DnB Nor. Formålet med denne fasiliteten er å finansierede fem
første produkt tankerne. Den variable renten på fasiliteten er Libor pluss 0,7 prosent.

Aker Seafood
Valutarisiko
Konsernet er eksponert for valutarisiko på salg i andre valutaer enn NOK. Det er hovedsakelig valutaene EUR, GBP, SEK 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 valutatermin¬kontrakter 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 akseptabelt
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 2006 som sikrer fremtidig salg består av følgende valutaer og forfallstidspunkter.
Beløp indikerer underliggende hovedstol.

2007

Etter
2007

Sum

Salg EUR
Salg GBP
Sum salg

191
33
223

0
0
0

191
33
223

Kjøp EUR
Kjøp GBP
Sum kjøp

0
0
0

0
0
0

0
0
0

223

0

223

Beløp i mill i aktuell valuta

Netto posisjon
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Aker Material Handling
Valutarisiko
Aker Material Handling gruppens enheter er eksponert for valuta risiko. Hovedvaluta er EUR, NOK og SEK. Større kontrakter inngått i lokal valuta, skal
valutasikres ved kontraktsinngåelse i form av terminkontrakter (kjøpe eller selge relevant valuta på en fremtidig dato). Ingen slike vesentlige kontrakter
var utestående ved årsskiftet.

Øvrige selskaper
Valutarisiko
Aker BioMarine er eksponert for valutarisiko på salg i andre valutaer enn NOK. Det er hovedsakelig valutaene JPY og USD som konsernet har eksponering mot. Aker BioMarine's portefølje av valutaderivater pr 31. desember 2006 som sikrer fremtidig salg består hovedsakelig av kjøp av 1,8 mrd YEN.
Virkelig verdi er USD15,6 mill.

Estimater i virkelig verdi
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes i organiserte markeder (så som terminforretninger med utenlandsk valuta, rentebytteavtaler og
fremtidige renteavtaler) er basert på markedsrater i balansen ved årets slutt.
Med utganspunkt i postenes kortsiktige natur er det antatt at bokførte verdier et et godt anslag for virkelig verdi for finansielle instrumenter som er kontanter og bankinnskudd, tilgjengelig for salg investeringer samt for fordringer og gjeld knyttet til varekretsøpet.
Bokførte verdier og antatt virkelige verdier for langsiktige lån
Beløp i millioner kroner
Obligasjoner 1)
Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktige lån

2006
Bokført verdi
Virkelig verdi
6 416
3 370
9 786

6 524
3 370
9 894

1) Virkelig verdi basert på kurser notert på Oslo Børs

Differansen mellom bokført verdi og virkelig verdi for obligasjonene gjelder etableringskostnader og påløpte renter.

NOTE 36: BETINGEDE FORPLIKTELSER
JURIDISKE TVISTER/RETTSKRAV
Prosjektrisiko og usikkerhet
Aker Kværner, Aker Yards og Aker American Shipping sine prosjekter bygger på langsiktig kontrakter, mange av dem totalkontrakter 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 avsetningner for å dekke fremtidge 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 tidspunktet for utarbeidelsen av regnskapet tilsa.
Rettslige tvistemål
Med virksomheter spredt over hele verden er selskaper i konsernet, gjennom deres aktiviteter, involvert i ulike tvister. Avsetninger er gjort for å dekke
forventede tap som følge av disse tvistene i den grad negative resultater er sannsynlige og pålitelige 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 dampomformer 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 millioner. Holborn Europa Raffinererie
Gmbh har avvist kravet og fremmet motkrav i størrelsesorden EUR 34 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.
Retten har oppfordret partene til å inngå forlik hvor Holborns krav honoreres med EUR 10 millioner. Det 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 innvirkning på Aker Kværners finansielle
stilling eller resultater.
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Warnow
EU-kommisjonen besluttet i oktober 2004 formelt å foreta granskning hvorvidt Kvaerner Warnow Werft GmbH, et datterselskap av Aker Yards AS som
nå har skiftet navn til Aker Warnow Werft, mottok om lag EUR 61 millioner (tillagt renter) i angivelig 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 restruktureringsperioden ikke ble brukt i henhold til vilkår godkjent av EU-kommisjonen og at tilbakebetaling skulle igangsettes av tyske
myndigheter.
Kværner var av den oppfatning at mottatte subsidier i restruktureringsperioden ble brukt i henhold til vilkår godkjent av EU-kommisjonen og at tilbakebetaling ikke kunne kreves.

Aker Warnow Werft har mottatt krav om tilbakebetaling, og 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. Selskapet har i løpet av 2006 stilt sikkerhet for kravet.
Skatt
Aker ASA og dets datterselskaper har løpende saker til vurdering hos lokale skattemyndigheter i enkelte av landene konsernet opererer i. Aker ASA
har i henhold til god regnskapskikk behandlet de sakene som ikke er endelig avgjort ut fra tilgjengelig informasjon på tidspunkt for avleggleggelse av
årsregnskapet.

NOTE 37: 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 AS (TRG AS). Alle virksomheter
kontrollert av Kjell Inge Røkke anses som nærstående i forhold til Aker konsernet.
Kjell Inge Røkke:
Aker har ingen vesentlig mellomværende eller andre transaksjoner mot Kjell Inge Røkke utenom styrehonorar og andre godgjørelser som beskrevet i
note 38.
Tilknyttede selskaper:
Aker BioMarine ASA, et datterselskap av Aker ASA har ved utgangen av 2006 328 mill kroner (2005 283 mill kroner) i rentebærende fordring mot det
tilknyttede selskapet p/f Næraberg. Endringen i løpet av året kan i hovedsak henføres til nedskrivning 163 mill kroner og nye låneopptak til blant annet
finansiering av kjøp av skip.
I januar 2007 ervervet Aker Kværner 56% av aksjene i verftet OAO"Astrakan Korabel" fra RR Offhsore OY hvor Aker Kværner kontrollerer 26% av
aksjene. Kjøpesum var EUR 3,8 mill.
Aker Drilling ASA eid 30,8% og Aker Kværner signerte i 2005 en kontrakt for en nøkkelferdig leveranse av to sjettegenerasjons dypvanns halvt nedsenkbare borerigger med opsjon om ytterligere to rigger innen 2010. Kontraktsverdien var opprinnelig i størrelsesorden 7,6 mrd kroner. I 2006 har
Aker Kværner blitt tildelt en kontrakt på 0,2 mrd kroner for leveranse av avanserte fortøyningssystemer til de to riggene. De to boreriggene skal etter
planen leveres i april og oktober 2008. Aker Drilling ASA besluttet i oktober å ikke utøve opsjonene som utløp 30. september.
Aker har på vegne av p/f Næraberg stilt en bankgaranti på 185 mill kroner.
I tillegg belaster Aker tilknyttede selskaper og andre nærstående parter for leie av lokaler og andre administrative tjenester for totalt 4 mill kroner i 2006.

Note 38 SAMLET LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL STYRET, KONSERNSJEF OG ANDRE LEDENDE ANSATTE I AKER ASA
Godtgjørelse til styret
Utbetalt godtgjørelse til styremedlemmer i 2006 utgjør kr 2 550 000, Styrets medlemmer med unntak av styrets formann (se nedenfor), mottok ikke
andre ytelser i 2006.
Styrets formann (Leif-Arne Langøy), ansatt i Aker ASA, mottar ikke styrehonorarer fra Aker ASA.
Leif-Arne Langøy fikk i 2006 utbetalt en lønn på kr 4 056 000. I tillegg mottok Leif-Arne Langøy en bonus på kr 2 639 000. Verdien av tilleggsytelser
utgjorde kr 420 000 og netto pensjonskostnader for Leif-Arne Langøy utgjorde kr 128 545.
Leif-Arne Langøy ansettelsesforhold kan sies opp med 6 måneders varsel. Dersom selskapet sier opp ansettelsesforholdet med Leif-Arne Langøy, har
han rett til 6 måneders varsel og 6 måneders etterlønn fra utløpet av oppsigelsesperioden. Dette beløpet vil ikke bli utbetalt dersom han fortsetter
ansettelsen som administrerende direktør i et annet selskap innenfor Aker konsernet.
Lønnsordningen for Leif-Arne Langøy inkluderer en fast årslønn, standard pensjons- og forsikringsordning for ansatte og variabel lønn.
Den variable lønnsordningen for Leif-Arne Langøy innebærer et potensial til å opptjene en variabel tilleggslønn på opptil 100 % av grunnlønn.
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Godtgjørelse til styret
Beløp i kr
Kjell Inge Røkke (styrets formann til 30.3.06)
Leif-Arne Langøy (styrets formann fra 30.3.06)
Lone Fønss Schrøder
Bjørn Flatgård
Jon Fredrik Baksaas
Kjeld Rimberg
Kjell A. Storeide
Hanne Harlem (fra 1.4.06)
Atle Tranøy (ansatte representant)
Harald Magne Bjørnsen (ansatte representant)
Bjarne Kristiansen (ansatte representant)
Stein Aamdal (ansatt representant)
Sum

250 000
350 000
300 000
300 000
300 000
300 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
2 550 000

Retningslinjer for godtgjørelse til Daglig leder og konsernets ledergruppe
Det viktigste formålet med lønnssystemet for ledende ansatte er å stimulere til en sterk og vedvarende resultatorientert kultur som bidrar til økning av
aksjeverdiene. Den samlede godtgjørelse til ledende ansatte består av en markedsbasert grunnlønn, noen få standard tilleggsytelser og en variabel lønn.
Daglig leder og konsernets ledergruppe er medlemmer i de kollektive pensjons- og forsikringsordningene som gjelder for alle ansatte. Selskapet praktiserer standard ansettelseskontrakter og standard ansettelsesbetingelser vedrørende oppsigelsestid og etterlønn for stillingen som daglig leder og for
medlemmene i ledergruppen. Selskapet tilbyr ikke aksjeopsjonsprogrammer til ansatte.
Systemet for variabel lønn skal bidra til oppnåelse av gode finansielle resultater og ledelse i henhold til selskapets verdier og forretningsetikk.
Den variable lønnen baseres på oppnåelse av finansielle og personlige resultatmål, ledelse i henhold til selskapets verdier og utviklingen av selskapets
aksjekurs. Systemet representerer et potensial for ledere til å opptjene en variabel tilleggslønn på opptil 60 prosent av grunnlønn. Opptjent variabel lønn
utbetales over tre år. Halvparten av opptjent variabel lønn utbetales det påfølgende år. Det gjenværende beløp utbetales to år senere sammen med et
ansettelsestillegg dersom lederen fortsatt er ansatt i selskapet. De årlige utbetalingene er begrenset til en årlig grunnlønn og begrensningen vil bli fullt
effektiv de to neste årene. Ved gjennomføringen av spesielle prosjekter er det anledning for tildeling av bonus/variabel lønn utover dette.

Godtgjørelse til Daglig leder
Daglig leder Bengt A. Rem mottok en lønn på kr 1 749 000, samt en bonus/variabel lønn på kr 7 788 000 i 2006 (hvorav 5 250 000 er prosjektrelatert).
Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 179 000 og netto pensjonskostnader for Bengt A. Rem utgjorde kr 112 000.

Godtgjørelse til konsernledere
Konsernlederenes ansettelsesforhold kan sies opp med 6 måneders varsel. Dersom selskapet sier opp ansettelsesforholdet, har konsernlederen rett
til 6 måneders etterlønn fra utløpet av oppsigelsesperioden. Konsernlederene omfattes av en bonusordning som gir utbetaling for oppnåelse av definerte kort- og langsiktige resultater. (Se beskrivelse under øvrige ledende ansatte). De norske konsernlederene omfattes av selskapets kollektive pensjonsordning for lønn inntil 12 G.
Konserndirektør Geir Arne Drangeid, mottok en lønn på kr 1 652 000 samt en variabel lønn på kr 1 589 000 i 2006. Verdien av tilleggsytelser utgjorde
kr 179 000 og netto pensjonskostnader for Geir Arne Drangeid utgjorde kr 106 000.
Martinius Brandal var konserndirektør i Aker ASA inntil 30. juni 2006, da han overtok som konsernsjef i datterselskapet Aker Kværner ASA. I perioden
Martinius Brandal var konserndirektør i Aker ASA mottok han en lønn på kr 1 154 000 samt en variabel lønn på kr 9 128 000 i 2006 (Hvorav kr 7 000 000
er prosjektrelatert). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 257 000 og netto pensjonskostnader for Martinius Brandal utgjorde kr 117 000.
Lønnsordningen for daglig leder og andre konsernledere inkluderer en fast årslønn, standard pensjons- og forsikringsordning for ansatte og variabel lønn.
Den variable lønnen baseres på oppnåelse av finansielle og personlige resultatmål, ledelse i henhold til selskapets verdier og utviklingen av selskapets aksjekurs.
Systemet representerer et potensial for ledere til å opptjene en variabel tilleggslønn på opptil 60 prosent av grunnlønn. Opptjent variabel lønn utbetales over tre år.
Halvparten av opptjent variabel lønn utbetales det påfølgende år. Det gjenværende beløp utbetales to år senere sammen med et ansettelsestillegg
dersom lederen fortsatt er ansatt i selskapet. De årlige utbetalingene er begrenset til en årlig grunnlønn og begrensningen vil bli fullt effektiv de to
neste årene.
Ansettelsesforholdene for øvrige ledende ansatte kan sies opp med 6 måneders varsel. Ved oppsigelse fra selskapet gis i tillegg 6 måneders etterlønn etter utløpet av oppsigelsesperioden. Konsernets ledere i Norge har normalt en nedtrappingsavtale fra fylte 65 år med gradvis nedtrapping av
lønn og arbeidstid til fylte 67 år.
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Note 39 STYRETS OG KONSERNLEDELSENS AKSJEEIE
Følgende antall aksjer var eid av styremedlemmer og konsernledelse og deres nærstående i Aker ASA og andre børsnoterte datterselskaper
per 31. desember 2006
Aker American
Aker Floating
Aker ASA
Aker Kværner
Aker Yards
Aker Seafoods
Shipping
Production
Leif-Arne Langøy (Styrets formann) 1)
Lone Fønss Schrøder
Bjørn Flatgård
Jon Fredrik Baksaas
Kjeld Rimberg
Kjell A. Storeide
Hanne Harlem
Atle Tranøy (ansatte representant)
Harald Magne Bjørnsen (ansatte representant)
Bjarne Kristiansen (ansatte representant)
Stein Aamdal (ansatt representant)
Andre ledende ansatte:
Bengt A. Rem
Geir Arne Drangeid

31 000
1 173

15 000

20 000

1 107

683

38 400

23 000

13 000

8 000

5 000

10 300

700

454

10 000

1) Eier også 133 333 b-aksjer (0,26%) i TRG Holding AS, som igjen eier 66,66% i Aker ASA.

Konsernsjefen og andre ledende ansatte har ingen lån eller aksjeopsjonsrettigher i sitt ansettelsesforhold.
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,
som ble oppfylt i 2005 og 54 mill kroner ble i 2006 utbetalt til de tidligere aksjonærene i Aker RGI Management.

NOTE 40: HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
I fjerde kvartal 2006 ble det gjennomført emisjoner i Akers nyetablerte selskaper Aker BioMarine og Aker Exploration. Utviklingen av begge selskaper
fortsetter med sikte på børsnotering i første halvår 2007.
I januar 2007 solgte Aker aksjer, og reduserte dermed sin eierandel i Aker Kværner og Aker Yards til 40,1 prosent. Nedsalget frigjorde til sammen 4,7
milliarder kroner i kontanter.

NOTE 41: OFFENTLIGE TILSKUDD
I 2006 har Aker Yards konsernet mottatt tilskudd fra det offentlige relatert til forskning og utvikling og verft virksomheten.
Tilskuddene fordeler seg som følger:
Beløp i mill kroner
Forskning og utvikling
Verft subsidier
Annet
Sum
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2006

2005

2004

55
85
3
143

21
173
12
206

11
191
9
211

Årsregnskap Konsern

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 2006.
Når det gjelder kostnader knyttet til opplæringsprogram for ansatte, har selskapet i 2006 mottatt refusjon på USD 2,1 mill.
Akkumulert ved utløpet av desember 2006 har selskapet mottatt USD 134,1 mill av bevilget ramme knyttet til kostnader for opplæring av ansatte
påløpt pr 31.12.06.

Øvrige forpliktelser og sikkerhetsstillelser
APSI er, i tillegg til anleggskostnader bevilget via Hovedavtalen, forpliktet til å gjennomføre anleggsinvesteringer på til sammen USD 135 mill innen
utløpet av desember 2014. Selskapet har fått bekreftet fra PSDC at hele beløpet er oppfylt i løpet av 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 opprinnelig 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 er blitt
utnyttet fullt ut i løpet av 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 30 250.
Den 13. september 2002 sluttførte APSI en avtale med City of Philadelphia (og andre) der partene er enige om eiendomsskatt 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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Resultatregnskap
Beløp i mill kroner

Note

Sum inntekter
Lønn og andre personalkostnader
Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre driftskostnader
Salgsgevinster/salgstap driftsmidler
Driftsresultat
Aksjeutbytte fra datterselskaper
Aksjeutbytte andre
Mottatt konsernbidrag fra datterselskaper
Renteinntekter fra selskaper innen konsernet
Gevinst ved salg av aksjer
Andre rente- og finansinntekter
Rentekostnader til selskaper innen konsernet
Nedskrivning aksjer og fordringer
Andre rente- og finanskostnader
Resultat etter finansielle poster
Skattekostnad-inntekt på ordinært resultat
Skattekostnad som følge av redusert balanseført utsatt skattefordel
Årsresultat

1, 20
4
2
3

6

11
15
14

9
9

2006

2005

13.02-31.12.04

-

-

-

-64
-5
-47
-116

-61
-7
-28
2
-94

-39
-5
-51
-95

360
4
402
840
220
-275
-249
-191
995

14
4
101
2 343
64
-225
-4
-221
1 982

66
380
23
95
-134
-29
-152
154

57
1 052

45
2 027

-93
-509
-448

1 052
-2 181
1 129
-

2 027
-746
-1 281
-

-448
448
-

203
-

2 092
-519
-

-

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT:
Årsresultat
Avsatt utbytte
Overført fra/(avsatt til) annen egenkapital
Sum
Mottatt konsernbidrag fra datterselskap mot investering i datter før skatt
Avgitt konsernbidrag uten skatteeffekt til datterselskaper
Avgitt konsernbidrag etter skatt til datterselskaper

96

Aker ASA årsrapport 2006

11
8

Årsregnskap Aker ASA

Aker ASA

Balanse pr 31.12
Beløp i mill kroner

Note

2006

2005

2004

4
9

95
95

95
95

58
494
552

39
3
42

42
3
45

44
3
47

12 831
13
9 903
190
22 937

12 363
10
7 720
16
20 109

13 316
363
605
121
14 405

23 074

20 249

15 004

42
208
27
522
799

38
2 092
15
50
928
3 123

236
586
62
185
1 069

23 873

23 372

16 073

EGENKAPITAL OG GJELD
Aksjekapital
Egne aksjer
Overkursfond
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

3 214
2 071
3 236
8 521

3 214
2 071
3 236
8 521

2 423
-185
2 334
3 235
7 807

Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

3 531
3 531

4 661
4 661

-

8,19

12 052

13 182

7 807

10

101
101

105
105

127
127

EIENDELER
Goodwill
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler
Kunst, kontormaskiner, biler og inventar
Bygninger, boliger og tomter
Sum varige driftsmidler

4

Aksjer i datterselskaper
Andre langsiktige aksjer etc
Langsiktige fordringer på konsernselskaper
Andre finansielle anleggsmidler
Sum finansielle anleggsmidler

5,15
6,15
6,10

Sum anleggsmidler
Kortsiktige fordringer på konsernselskaper
Fordring konsernbidrag
Andre kortsiktige fordringer etc
Andre kortsiktige plasseringer
Betalingsmidler
Sum omløpsmidler

14
7
17

Sum eiendeler

Sum egenkapital
Pensjonsforpliktelser
Sum avsetninger for forpliktelser
Langsiktig gjeld til konsernselskaper
Anvarlig interne lån til konsernselskaper
Annen langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

11,16
11,16
11

Kortsiktig gjeld til konsernselskaper
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

11
11

Sum egenkapital og gjeld

1
4
2
9

770
835
800
405

1
4
1
8

708
848
453
009

1
4
1
7

160
694
891
745

864
1 451
2 315

1 525
551
2 076

357
37
394

23 873

23 372

16 073

Oslo, 28. februar 2007
For Aker ASA

Leif-Arne Langøy
(Styrets formann)

Lone Fønss Schrøder
(Styrets nestformann)

Bjørn Flatgård
(Styremedlem)

John Fredrik Baksaas
(Styremedlem)

Kjeld Rimberg
(Styremedlem)

Kjell A. Storeide
(Styremedlem)

Atle Tranøy
(Styremedlem)

Hanne Harlem
(Styremedlem)

Bjarne Kristiansen
(Styremedlem)

Harald Magne Bjørnsen
(Styremedlem)

Stein Aamdal
(Styremedlem)

Bengt A. Rem
(Daglig leder)
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Kontantstrømoppstilling
Beløp i mill kroner
Resultat etter finansielle poster
Salgstap/(-gevinst) og nedskrivninger
Urealisert valutatap/-gevinst
Ordinære avskrivninger
Endring andre kortsiktige poster etc
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetaling ved kjøp aksjer og andeler i andre selskaper
Utbetaling lang rentebærende fordring
Salgssum ved salg av varige driftsmidler
Salgssum ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper
Kontantstrøm fra andre investeringer/salg
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantinnskudd
Opptak av langsiktige lån
Nedbetaling av langsiktige lån
Utbetaling/innbetalt kortsiktig rentebærende gjeld/fordring
Utbetalt/innbetalt utbytte og konsernbidrag
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Kontantstrøm gjennom året
Bankbeholdning inngående balanse
Bankbeholdning 31.12
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Note

2006

2005 13.02-31.12.04

995
-604
-10
5
-545
-159

1 982
-2 285
43
7
1 613
1 360

154
29
23
5
-167
44

4
5
6
4
5
6

0
-36
-1 018
3
281
-770

-152
2
1 499
-289
1 060

-10
-2 738
-2 748

11
11
7,11
8

1 451
-351
-101
-476
523

1 533
-1 580
-89
-1 541
-1 677

2 737
2 751
-491
-2 095
-13
2 889

-406

743

185

928
522

185
928

185

4
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk i Norge.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til
kursen ved regnskapsårets slutt.

Kortsiktige plasseringer
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.
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.

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.

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
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

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.

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.

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
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Noter til regnskapet
VESENTLIGE HENDELSER OG EFFEKTER
Selskapet har foretatt et tingsinnskudd med Aker Contracting FP inn i datterselskapet Aker Floating Production ASA. Aker Floating Production har også
foretatt kontantemisjon. Kapitalutvidelsen skal brukes til å kjøpe skip som skal bygges om til FPSO skip.
Tingsinnskuddet medførte en gevinst på 767 mill i Aker ASA.

NOTE 1: LØNNSKOSTNADER
Lønnskostnader består av følgende:
Beløp i mill kroner

2006

2005

2004

Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

42
13
8
1
64

35
8
6
12
61

23
5
-6
17
39

Gjennomsnittlig antall ansatte

39

35

26

NOTE 2: GODTGJØRELSER
Godtgjørelse til revisor er inkludert i andre driftskostnader og fordeles som følger:

Beløp i mill kroner

Lovpålagt
Revisjon

Attestasjons
tjenester

Andre
tjenester

Skatte
rådgivning

Total
2006

Total
2005

Total
2004

2

-

-

1

3

3

5

Aker ASA

NOTE 3: SALGSGEVINSTER/SALGSTAP DRIFTSMIDLER
Beløp i mill kroner

2006

2005

2004

-

2
2

-

Salg eiendom
Totalt

NOTE 4: ANLEGGSAKTIVA OG GOODWILL
Bevegelsen på anleggskontiene i 2006 fremgår av oversikten nedenfor:
Beløp i mill kroner

Kunst

Maskiner/ Biler/ Inventar

Bygninger/ Boliger/ Tomter

Sum

Goodwill

Anskaffelseskost pr 01.01
Tilgang
Avgang til anskaffelseskost
Anskaffelseskost pr 31.12

23
23

81
4
85

8
8

112
4
116

96
96

Samlede av- og nedskrivninger
Bokført verdi pr 31.12

23

-69
16

-5
3

-74
42

-1
95

-

-5

-

-5

-

Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

4-8 år
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.
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NOTE 5: AKSJER
Aksjer i datter omfatter følgende pr 31.12.2006:
Beløp i mill kroner

Andel i %

Aker AS
Recondo AS
Norway Seafoods Holding AS
Aker Yards ASA
Atlas-Stord AS
RGI (Europe) BV
Norcrest Finance Corp
CS Krabbe AS
Aker Reassurance AS
Resource Group International AS
Aker Mekaniske Verksted AS
Intellectual Property Holdings AS
Aker Maritime Finance AS
Aker Geo Seismic AS
Aker Finans AS
Aker Kværner ASA
Aker Capital AS
RGI Inc
Aker Bravo AS
Molde Fotball AS
Aker Floating Production ASA
K3 Komplementar Tomt AS
Aker Trainee AS
Startfase 242 as
Opptur Molde AS
Akerhallen AS
Aker American Shipping Holding AS

1)

100,00
100,00
92,40
50,40
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
85,00
50,01
100,00
1,25
10,00
100,00
50,10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Forretningskontor

Egenkapital
pr 31.12.06

Resultat etter fin.
poster 2006

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Bergen
Rotterdam
Liberia
Oslo
København
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Seattle
Oslo
Molde
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

141
766
082
74
002
-16
49
6
34
80
958
324
1
983
852
065
13
24
704
1
1
1
1

-11
1 227
3
214
1
-1
10
11
1 669
377
195
2
-6
-11
-40

6
3

1

7
1
1

1

Bokført verdi
3)
3)
3)
2),5)

2

3)
3)

1

3)
3)
3)
3)
3)
3)
3)

1

3)
3)
2),5)
3)

3
1

3), 4)
3), 4)
3)
2)
3)
3)
3)
3)
3)
3)

12
1)
2)
3)
4)
5)

139
762
009
84
666
47
5
33
65
786
314
8
523
456
14
2
25
890
1
1
831

Aker ASA's eierandel og stemmeandel er lik for alle selskaper.
100% av konsernets egenkapital pr 31.12. og resultat etter finansielle poster 2006
100% av selskapets egenkapital pr 31.12. og resultat etter finansielle poster 2006
Datterselskap i konsernet
Spesifikasjon av investering direkte eid av Aker ASA i børsnoterte selskap pr 31.12.2006:

Beløp i mill kroner
Aker Kværner ASA
Aker Yards ASA
Aker Floating Production ASA
Sum

Aksjer eid

Markedsverdi pr aksje 31.12

Sum

27 520 930,00
11 452 010,00
11 022 506,00

778,00
483,00
89,00

21 411
5 531
981
27 924

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
Andre langsiktige fordringer
Pensjonsmidler
Aktiverte kostnader
Sum andre finansielle anleggsmidler
Langsiktige fordringer på konsernselskaper
Sum

(1)

2006

2005

2004

1
190
191

15
1
16

51
36
34
121

9 903
10 093

7 720
7 736

605
726

Samtlige fordringer forfaller til betaling senere enn ett år. Fordringene renteberegnes iht markedsbetingelser.

Aker ASA årsrapport 2006 101

Årsregnskap Aker ASA

(1) Beløpet består av rentebærende fordringer med 9 903 mill og rentefri med 0 mill og består av:

Beløp i mill kroner

2006

Aker American Shipping Holding AS
Aker Maritime Finance AS
Aker Material Handling Ltd
Aker Seafoods Holding AS
Aker Capital AS
Aker Mekaniske Verksted AS
Aker Geo Seismic AS
Andre
Sum

1 011
7 147
96
472
338
411
234
194
9 903

NOTE 7: ANDRE KORTSIKTIGE PLASSERINGER
Denne post omfatter følgende verdipapirer, vurdert til virkelig verdi:

Beløp i mill kroner
Sertifikater
Sum andre plasseringer

2006

2005

0
0

50
50

Forutsetninger til grunn for vurdering av virkelig verdi er børskurs. Verdipapiret er realisert i 2006.

NOTE 8: SUM EGENKAPITAL
Aksjekapitalen i Aker ASA pr 31.12.2006 består av følgende aksjegrupper:

A-aksjer
B-aksjer
Sum aksjekapital

Utstedte aksjer

Antall
egne aksjer

Utestående
aksjer

72 374 728
42 400 713
114 775 441

7 354
7 354

72 367 374
42 400 713
114 768 087

Samlet pålydende pr 31.12 (mill kr)
Pålydende
Utstedte
Utestående
(kr)
aksjer
aksjer
28
28

2 026
1 187
3 214

Egne aksjer
Overkursfond
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

2 026
1 187
3 214

2 071
3 236
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.

Oversikt over de 20 største aksjonærene pr 05.01.2007 (A-aksjer):
Antall aksjer
TRG Holding AS
JP Morgan Chase Bank
Bank Of New York
Reka AS
The Resource Group
Morgan Stanley
Nordea Bank Sweden
JP MBLSA Nordea
Skandinaviska Enskilda A/C
Skandinaviska Enskilda Oslo
Vital Forsikring ASA
Nordea Bank Plc
CIP- Resolution Asset
Bank Of New York, BR
Spencer Trading Inc
Clearstream Banking
Morgan Stanley & Co
Voldberg Tore Aksel
DnB Nor Norge
SIS Segaintersettle
Sum
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48
2
1
1

245
156
658
200
824
757
688
553
537
400
385
352
331
300
300
245
217
200
192
177
59 725

048
449
411
000
642
412
443
400
696
002
982
722
824
740
000
538
284
002
324
980
899

Prosent
66,66
2,98
2,29
1,66
1,14
1,05
0,95
0,76
0,74
0,55
0,53
0,49
0,46
0,42
0,41
0,34
0,30
0,28
0,27
0,25
82,53
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Endringen i egenkapitalen i 2006 fremkommer som følger:

Beløp i mill kroner

Aksjekapital

Overkursfond

Egne
aksjer

Annen innskutt
egenkapital (1)

Netto innskutt
egenkapital

3 214

2 071

-

3 236

3 214

2 071

-

3 236

8 521
8 521

Egenkapital pr 01.01
Avsatt utbytte
Årsresultat
Egenkapital pr 31.12

Annen
egenkapital
4
-2
1
3

661
181
052
531

Sum opptjent
egenkapital
4
-2
1
3

661
181
052
531

Sum
egenkapital
13
-2
1
12

182
181
052
052

(1) Annen innskutt egenkapital inngår i grunnlaget for beregning av fri egenkapital mht utbyttekapasitet.

Endringen i egenkapitalen i 2004 til 2006 fremkommer som følger:
Beløp i mill kroner
Inngående balanse
Resultat etter skatt
Kontinuitetsdifferanse ved fusjon
Kapitalinnskudd
Utbytte
Andre poster
Balanse pr 31.12

2006

2005

2004

13 182
1 050
-2 181
12 052

7 807
2 027
5 713
-2 353
-13
13 182

-448
-595
9 253
-403
7 807

NOTE 9: UTSATT SKATT
Oppstillingen nedenfor viser forskjellen mellom bokførte og skattemessige verdier ved utløpet av 2006, 2005 og 2004 endringer i disse forskjellene,
samt utsatt skattegjeld ved utløpet av 2006, 2005 og 2004 og endring i utsatt skattegjeld.
Beløp i mill kroner

2006

2005

2004

Avsetningsdifferanse
Fordringsdifferanse
Kortsiktige forskjeller

204
-433
-229

204
-217
-13

-359
-359

Anleggsreserve
Netto pensjonsforpliktelse
Gevinst- og tapskonto
Langsiktige forskjeller

-21
-101
30
-92

-21
-104
37
-88

-20
-91
46
-65

Totale forskjeller
Skattemessig underskudd til fremføring
Sum grunnlag utsatt skatt
Netto utsatt skatt 28%
Ikke balanseført utsatt skattefordring
Bokført utsatt skattefordring
Bokført utsattskattegjeld

-321

-101

-424

-1 558
-1 879

-1 671
-1 772

-3 158
-3 582

-526

-496

-1 003

526
-

496
-

509
494
-

Som følge av ny skattereform 2004 har selskapet resultatført midlertidige forskjell aksjer i 2004.
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ESTIMERT SKATTBART RESULTAT
Beløp i mill kroner

2006

2005

2004

995
203
1 198

1 982
2 092
4 074

154
-312
-158

63
-1 273
220
-208
0

2
195
-2 371
-117
-1 783
0

1
146
-130
-1 172
-1 313

-

-

13
13

2006

2005

2004

Betalbar skatt resultatført
Endring utsatt skatt
Korreksjon endring utsatt skatt tidligere år
Ikke balanseført utsatt skattefordring (1)
Reversering tidligere års nedskriving utsatt skattefordel
Utlignet skatt fra forrige regnskapsår
Total skattekostnad/ (-) inntekt

-57
-57

541
-586
-45

92
-59
509
542

Skattekostnad/ - inntekt ordinært resultat
Skattekostnad ekstraordinært resultat
Sum skattekostnad/(-) inntekt

-57
-57

-45
-45

542
542

Skattekostnad som følge av fusjon
Skattekostnad (+)

-57

-45

60
602

Resultat før skatt iht. resultatregnskapet
Mottatt konsernbidrag mot investering i datter
Resultat som følger av fusjon
Skattemessig resultat etter finans
Permanente forskjeller
Permanente forskjeller netto ikke- fradragsberettigede poster
Permanente forskjeller netto ikke- skattepliktig inntekt(-)/kostnad
Endring midlertidige forskjeller
Anvendelse av fremførbart underskudd
Estimert skattbart resultat
Betalbar skatt - 28% (resultatført)
Avgitt konsernbidrag
Fordring utlignet skatt tidligere år
Betalbar skatt - 28% (balanseført)

Skattekostnad:

(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.

Tallene for 2006 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
Skatt direkte mot investering i datter
Permanente forskjeller og annet
Beregnet skattekostnad

279
-57
-279
-57

Effektiv skattesats (skattekostnad i forhold til resultat før skatt)

-6 %

NOTE 10: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER
Aker ASA dekker i hovedsak sine pensjoner via kollektiv pensjonsordning i livsforsikringsselskap. Regnskapsmessig er ordningen behandlet som
ytelsesplan. I tillegg har Aker ASA usikrede pensjonsforpliktelser.

Det er foretatt aktuarmessige beregninger basert på følgende forutsetninger:
Forventet avkastning
Diskonteringsrente
Lønnsregulering
G-regulering/inflasjon
Pensjonsregulering
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5,5
4,5
4,3
3,8
2,5

%
%
%
%
%
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PENSJONSKOSTNADER
Overfinansierte
planer 1)

Underfinansierte
planer 1)

Total 2006

Total 2005

Total 2004

-3
-2
2
-3

-5
-5

-3
-7
2
-8

-2
-9
3
2
-6

-2
-9
3
2
-6

Overfinansierte
planer 1)

Underfinansierte
planer 1)

Total 2006

Total 2005

Total 2004

Nåverdi av påløpte pensjonsforplliktelser
Verdi av fremtidig lønnsvekst
Beregnet pensjonsforpliktelser

-51
-12
-63

-100
-1
-101

-151
-13
-164

-159
-8
-167

-156
-4
-160

Verdi av pensjonsmidler
Beregnet netto pensjonsmidler/ -forpliktelser

47
-16

-101

47
-117

53
-114

56
-104

16
-

5
-5
-101

21
-5
-101

15
-5
-104

20
-7
-91

29

25

54

Beløp i mill kroner
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad på påløpte pensjonsforpliktelser
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Fordelt virkning av estimater og pensjonsplaner
Endring arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnader (-)

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER/- MIDLER PR 31.12:

Beløp i mill kroner

Amortisering
Arbeidsgiveravgift
Balanseført netto pensjonsmidler/ -forpliktelse
Antall personer omfattet

3)

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 pensjonsforpliktelser og periodisert i henhold til god regnskapsskikk. Den bokførte forpliktelsen samsvarer ikke med de pensjonsrettigheter 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.
Selskapet er pliktig til å ha kollektiv tjenestepensjon iht. lov om tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene til lov om obligatorisk tjenestepensjon

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:

Beløp i mill kroner
År
2007
2008
2009
2010
2011
Etter 2011
Sum 2006
2005
2004

Obligasjonslån

Gjeld til kredittinstitusjoner

Andre
lån

Total
2006

803
1 000

500
2 803

-

14
14

803
1 000
500
514
2 817

1 357
359

1 440

14
12

1 371
1 811

500

Gjennomsnittlig årlig rentesats på utestående rentebærende lån er 5,7%.
Obligasjonslånet er bokført til amortisert kost og pr 31.12 er lånekostnader med 17 mill kroner 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 1 375 mill, samt påløpte renter obligasjonslån med 52 mill.
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Kortsiktig gjeld til konsernselskaper består av følgende:
Beløp i mill kroner

2006

Påløpte renter
Skyldig utbytte Aker Maritime Finance AS
Annet
Sum

51
806
7
864

Avsatt utbytte på 2 181 mill kroner består av 806 mill til Aker Maritime Finance AS, samt utbetaling 1 375 mill til eksterne aksjonærer.

NOTE 12: JURIDISKE TVISTER/BETINGEDE UTFALL
Det foreligger ingen spesielle vesentlige saker pr 31.12.

NOTE 13: PANTEHEFTELSER OG GARANTIFORPLIKTELSER
Beløp i mill kroner
Lånegarantier
Performancegarantier
Låne- og performance garantiforpliktelser

2006

2005

933
963
1 896

1 169
221
1 390

Aker ASA har pantsatt fordring på Aker Seafoods Holding AS på NOK 186,7 mill.
Økningen i performancegarantiene skyldes i hovedsak Aker Philadelphia Shipyard Inc.

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 2006
tilfredstiller Aker alle låne- og garantivilkår.
Enkelte datterselskaper er eksponert for risiko knyttet til verdien av sine investeringer i datterselskaper ved endringer i priser i råvare- og
halvfabrikatamarkedet i den grad slike endringer medfører endringer i disse selskapenes konkurransekraft og inntjeningspotensiale over tid.
Eksponering for risiko som følger av endringer i valutakurser identifiseres og reduseres ved en løpende tilpasning av konsernets 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 følgende terminkontrakter utestående pr 31.12:
Beløp i mill kroner
Odim ASA
Sum

Forfall
12.04.2007

Sum innløsningskurs

Aksje
verdi

Merverdi
pr 31.12.06

109
109

132
132

23
23

Beløpet inngår i andre kortsiktige fordringer.

NOTE 15: NEDSKRIVNING AKSJER OG FORDRINGER
Nedskriving aksjer og fordringer fremkommer som følger:
Beløp i mill kroner
Nedskriving aksjer etc 1)
Nedskriving fordringer 2)
Sum
1) Består i hovedsak av nedskriving Molde Fotball AS og RGI Inc.
2) Består i hovedsak av nedskriving Cork Oach Holding Ltd
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2006
64
185
249
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NOTE 16: ANSVARLIGE INTERNE LÅN TIL KONSERNSELSKAPER
Ansvarlige interne lån er som følger:
Beløp i mill kroner

2006

Aker Geo Seismic AS
RGI (Europe) BV
RGI Inc
Aker Maritime Finance AS
Sum lån med lavere prioritet

1
1
1
4

541
914
234
146
835

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 NOK 522 mill er NOK 52 mill bundne midler.

NOTE 18: HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Selskapet har foretatt følgende salg andel av datterselskaper i januar 2007:

Aker Kværner ASA
Aker Yards ASA

Andel pr 31.12

Andel pr jan 07

Salgskurs

Antall solgt

50,01
50,4

40,1
40,1

660
460

5 454 207
2 340 722

Aksjesalgene er et ledd i en samlet strategisk plan for å frigjøre likviditet, styrke balansen ytterligere og øke den finansielle handlekraften for
industriell satsing. Samtidig oppnår Aker en mer balansert portefølje av industrielle eierinteresser.

NOTE 19: AKSJER EID AV STYRET/ LEDELSEN
Følgende aksjer er eid av styret/ledelsen pr 31.12.2007:
Bengt A. Rem
Harald Magne Bjørnsen
Kjeld Rimberg % Co AS v/ Kjeld Rimberg
Schrøder Consult ApS v/ Lone Fønss Schrøder
Lapas v/Leif-Arne Langøy 1)

Antall
10 000
700
10 300
1 173
31 000

1) Eier også 133 333 b-aksjer (0,26%) i TRG Holding AS.
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NOTE 20: SAMLET LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL STYRET, KONSERNSJEF OG ANDRE LEDENDE ANSATTE I AKER ASA
Godtgjørelse til styret
Utbetalt godtgjørelse til styremedlemmer i 2006 utgjør kr 2 550 000, Styrets medlemmer med unntak av styrets formann (se nedenfor), mottok ikke
andre ytelser i 2006.
Styrets formann (Leif-Arne Langøy), ansatt i Aker ASA, mottar ikke styrehonorarer fra Aker ASA. Leif-Arne Langøy fikk i 2006 utbetalt en lønn på
kr 4 056 000. I tillegg mottok Leif-Arne Langøy en bonus på kr 2 639 000. Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 420 000 og netto pensjonskostnader til
Leif-Arne Langøy utgjorde kr 128 545.
Leif-Arne Langøy ansettelsesforhold kan sies opp med 6 måneders varsel. Dersom selskapet sier opp ansettelsesforholdet med Leif-Arne Langøy, har
han rett til 6 måneders varsel. Dersom selskapet sier opp ansettelsesforholdet med Leif-Arne Langøy, har han rett til 6 måneders etterlønn fra utløpet
av oppsigelsesperioden. Dette beløpet vil ikke bli utbetalt dersom han fortsetter ansettelsen som administrerende direktør i et annet selskap innenfor
Aker konsernet.
Lønnsordningen for Leif-Arne Langøy inkluderer en fast årslønn, standard pensjons- og forsikringsordning for ansatte og variabel lønn.
Den variable lønnsordningen for Leif-Arne Langøy innebærer et potensial til å opptjene en variabel tilleggslønn på opptil 100 % av grunnlønn.
Godtgjørelse til styret i 2006:
Beløp i kr
Kjell Inge Røkke (styrets leder til 30.3.06)
Leif-Arne Langøy (styrets leder fra 30.3.06)
Lone Fønss Schrøder
Bjørn Flatgård
Jon Fredrik Baksaas
Kjeld Rimberg
Kjell A. Storeide
Hanne Harlem (fra 1.4.06)
Atle Tranøy (ansatte representant)
Harald Magne Bjørnsen (ansatte representant)
Bjarne Kristiansen (ansatte representant)
Stein Aamdal (ansatt representant)
Sum

250 000
350 000
300 000
300 000
300 000
300 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
2 550 000

Retningslinjer for godtgjørelse til Daglig leder og konsernets ledergruppe
Det viktigste formålet med lønnssystemet for ledende ansatte er å stimulere til en sterk og vedvarende resultatorientert kultur som bidrar til økning av
aksjeverdiene. Den samlede godtgjørelse til ledende ansatte består av en markedsbasert grunnlønn, noen få standard tilleggsytelser og en variabel lønn.
Daglig leder og konsernets ledergruppe er medlemmer i de kollektive pensjons- og forsikringsordningene som gjelder for alle ansatte. Selskapet praktiserer standard ansettelseskontrakter og standard ansettelsesbetingelser vedrørende oppsigelsestid og etterlønn for stillingen som daglig leder og for
medlemmene i ledergruppen. Selskapet tilbyr ikke aksjeopsjonsprogrammer til ansatte.
Systemet for variabel lønn skal bidra til oppnåelse av gode finansielle resultater og ledelse i henhold til selskapets verdier og forretningsetikk.
Den variable lønnen baseres på oppnåelse av finansielle og personlige resultatmål, ledelse i henhold til selskapets verdier og utviklingen av selskapets
aksjekurs. Systemet representerer et potensial for ledere til å opptjene en variabel tilleggslønn på opptil 60 prosent av grunnlønn. Opptjent variabel lønn
utbetales over tre år. Halvparten av opptjent variabel lønn utbetales det påfølgende år. Det gjenværende beløp utbetales to år senere sammen med et
ansettelsestillegg dersom lederen fortsatt er ansatt i selskapet. De årlige utbetalingene er begrenset til en årlig grunnlønn og begrensningen vil bli fullt
effektiv de to neste årene. Ved gjennomføringen av spesielle prosjekter er det anledning for tildeling av bonus/variabel lønn utover dette.
Godtgjørelse til Daglig leder
Daglig leder Bengt A. Rem mottok en lønn på kr 1 749 000, samt en bonus/variabel lønn på kr 7 788 000 i 2006 (hvorav 5 250 000 er prosjektrelatert).
Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 179 000 og netto pensjonskostnader for Bengt A. Rem utgjorde kr 112 000.
Godtgjørelse til konsernledere
Konsernlederenes ansettelsesforhold kan sies opp med 6 måneders varsel. Dersom selskapet sier opp ansettelsesforholdet, har konsernlederen rett
til 6 måneders etterlønn fra utløpet av oppsigelsesperioden. Konsernlederene omfattes av en bonusordning som gir utbetaling for oppnåelse av definerte kort- og langsiktige resultater. (Se beskrivelse under øvrige ledende ansatte). De norske konsernlederene omfattes av selskapets kollektive pensjonsordning for lønn inntil 12 G.
Konserndirektør Geir Arne Drangeid, mottok en lønn på kr 1 652 000 samt en variabel lønn på kr 1 589 000 i 2006. Verdien av tilleggsytelser utgjorde
kr 179 000 og netto pensjonskostnader for Geir Arne Drangeid utgjorde kr 106 000.
Martinius Brandal var konserndirektør i Aker ASA inntil 30. juni 2006, da han overtok som konsernsjef i datterselskapet Aker Kværner ASA. I perioden
Martinius Brandal var konserndirektør i Aker ASA mottok han en lønn på kr 1 154 000 samt en variabel lønn på kr 9 128 000 i 2006 (Hvorav kr 7 000 000
er prosjektrelatert). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 257 000 og netto pensjonskostnader for Martinius Brandal utgjorde kr 117 000.
Lønnsordningen for daglig leder andre konserledere inkluderer en fast årslønn, standard pensjons- og forsikringsordning for ansatte og variabel lønn.
Den variable lønnen baseres på oppnåelse av finansielle og personlige resultatmål, ledelse i henhold til selskapets verdier og utviklingen av selskapets aksjekurs.
Systemet representerer et potensial for ledere til å opptjene en variabel tilleggslønn på opptil 60 prosent av grunnlønn. Opptjent variabel lønn utbetales over tre år.
Halvparten av opptjent variabel lønn utbetales det påfølgende år. Det gjenværende beløp utbetales to år senere sammen med et ansettelsestillegg
dersom lederen fortsatt er ansatt i selskapet. De årlige utbetalingene er begrenset til en årlig grunnlønn og begrensningen vil bli fullt effektiv de to
neste årene.
Ansettelsesforholdene for øvrige ledende ansatte kan sies opp med 6 måneders varsel. Ved oppsigelse fra selskapet gis i tillegg 6 måneders etterlønn etter utløpet av oppsigelsesperioden. Konsernets ledere i Norge har en nedtrappingsavtale fra fylte 65 år med gradvis nedtrapping av lønn og
arbeidstid til fylte 67 år.

108 Aker ASA årsrapport 2006

Årsregnskap Aker ASA

Revisors beretning
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Aker ASA med Holdingselskaper

Resultatregnskap
Balanse 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 Holdingselskapets 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 selskapets 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 Regnskapsprinsipper på side 99.
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, Aker Mek. Verksted, Aker Geo Seismic, Norway Seafoods Holding, Aker Seafoods Holding AS,
Aker Capital og Kværner Invest AS.

Beløp i mill kroner
Driftsinntekter

Note

2006

2005

1

4 643

1 613

-131
-8
4 504

-104
-9
1 500

Driftskostnader
Avskrivninger og amortisering
Spesielle driftsposter
Driftsresultat
Mottatt og avsatt utbytte
Andre finansposter
Spesielle finansposter
Resultat etter finansielle poster

2
3
4

390
-113
-611
4 170

18
-10
1 508

Skatter
Årsresultat

5

-41
4 129

-317
1 191
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Balanse pr 31.12.2006
Beløp i mill kroner

Note

2006

2005

7
7

1 038
38
1 076

879
41
920

8
7
6

1 688
156
13 965
15 809

1 934
241
8 612
10 787

16 885

11 707

110
3
895
1 008

26
229
1 102
1 357

Sum eiendeler

17 893

13 064

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Sum egenkapital

8 521
3 660
12 181

8 521
1 062
9 583

EIENDELER
Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
Finansielle rentebærende anleggsmidler
Finansielle rentefrie anleggsmidler
Aksjer og selskapsandeler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Kortsiktige fordringer
Rentebærende kortsiktige fordringer
Betalingsmidler
Sum omløpsmidler

8
9

10

Forpliktelser og annen rentefri langsiktig gjeld
Rentebærende langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld

11
12

214
2 553
2 767

252
2 163
2 415

Rentefri kortsiktig gjeld
Rentebærende kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

11
12

1 860
1 085
2 945

1 056
10
1 066

17 893

13 064

Sum gjeld og egenkapital

Oslo, 28.02.2007
For Aker ASA

Leif-Arne Langøy
(Styrets formann)

Lone Fønss G. Schrøder
(Styrets nestformann)

Bjørn Ivar Flatgård
(Styremedlem)

Jon Fredrik Baksaas
(Styremedlem)

Kjeld Rimberg
(Styremedlem)

Kjell A. Storeide
(Styremedlem)

Hanne Harlem
(Styremedlem)

Stein Aamdal
(Styremedlem)

Bjarne E. Kristiansen
(Styremedlem)

Harald Magne Bjørnsen
(Styremedlem)

Atle Tranøy
(Styremedlem)

Bengt A. Rem
(Daglig leder)
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Noter til regnskapet
NOTE 1: DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter fordeles som følger:
Beløp i mill kroner

2006

2005

767
304
3 548
24
4 643

926
400
201
86
1 613

2006

2005

138
177
24
51
390

18
18

Beløp i mill kroner

2006

2005

Renter selskap samme konsern
Andre renter
Andre finansposter
Sum andre finansposter

130
-202
-41
-113

72
-74
-8
-10

Beløp i mill kroner

2006

2005

Nedskrivning av fordringer mot TH Global
Nedskrivning av fordringer mot Sea Launch
Nedskrivning av fordringer mot Cork Oak Holding
Sum spesielle finansposter

-260
-183
-168
-611

-

Gevinst ved etablering av Aker Floating Production
Gevinst ved etablering av Aker Exploration
Gevinst ved etablering av Aker BioMarine
Nedsalg av aksjer i Aker Seafoods ASA
Gevinst ved etablering av Aker Drilling
Gevinst ved salg av Aker Hus
Nedsalg av aksjer i Aker Kværner og Aker Yards
Gevinst ved etablering av Aker Invest II KS
Sum

NOTE 2: MOTTATT UTBYTTE
Mottatt utbytte fordeles som følger:
Beløp i mill kroner
Aker Kværner
Aker Yards
Aker Seafoods
Andre mottatte utbytte
Sum mottatt utbytte

NOTE 3: ANDRE FINANSPOSTER
Andre finansposter fordeles som følger:

NOTE 4: SPESIELLE FINANSPOSTER
Spesielle finansposter fordeles som følger:
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NOTE 5: SKATTER
Beløp i mill kroner
BETALBARE SKATTER:
Norge
Utenfor Norge
Sum betalbar skatt
ENDRING UTSATT SKATT:
Norge
Utenfor Norge
Sum endring utsatt skatt
Sum

2006

2005

0
-23
-23

0
-312
-312

98
-116
-18

-66
61
-5

-41

-317

Kurs
28.02.2007
(kr)

Verdi
28.02.2007
(Nok mill)

NOTE 6: AKSJER OG SELSKAPSANDELER

Pr 31.12.2006
AKSJER I ANDRE SELSKAPER:
Aker Kværner ASA
Aker Yards ASA
Aker Seafoods ASA
Aker American Shipping ASA
Aker Floating Production ASA
Bjørge ASA
Aker Drilling ASA
Sum børsnoterte aksjer
Aker Exploration ASA
Aker BioMarine ASA
Sum OTC aksjer
Aker Invest II KS
Aker Material Handling AS
Diverse
Sum aksjer i andre selskaper

Eierandel
i%

Antall
aksjer

520
452
594
675
022
518
683

Bokført verdi
(Nok mill)

50,0
50,4
64,9
53,2
50,1
39,9
30,8

27
11
31
14
11
17
28

930
010
910
950
506
861
395

3 523
2 009
520
954
884
203
1 057
9 150

712,00
539,00
34,00
101,00
86,00
17,50
30,80

49,9
76,2

9 980 000
42 950 000

609
3 781
4 390

61,00
82,00

609
3 522
4 131

Øvrige eiendeler

Total 2006

Total 2005

314
314

762
8
462
1 232

772
8
198
183
1 161

60,00
100,00

19
6
1
1

595
173
075
482
948
307
883
30 463

180
0
245
425

Sum aksjer og selskapsandeler

13 965

NOTE 7: RENTEFRIE LANGSIKTIGE FORDRINGER OG ØVRIGE EIENDELER
Rentefrie langsiktige fordringer og øvrige eiendeler fordeles som følger:
Beløp i mill kroner
Utsatt skattefordring
Pensjonsmidler
Sea Launch
Fordringer mot selskap innen samme konsern
Øvrige
Sum

Fordringer
762
8
148
918
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NOTE 8: ANDRE RENTEBÆRENDE OMLØPSMIDLER OG LANGSIKTIGE FORDRINGER
Andre rentebærende omløpsmidler og langsiktige fordringer fordeles mellom fordringer mot selskap innen samme konsern
og eksternt som følger:
Beløp i mill kroner

Omløpsmidler

Langsiktige

Total 2006

Total 2005

0
3
3

1 646
42
1 688

1 646
45
1 691

1 527
636
2 163

Fordringer mot selskap innen samme konsern
Fordringer eksternt
Sum

NOTE 9: BETALINGSMIDLER
Betalingsmidler utgjør 895 mill kroner i likvide midler, hvorav 293 mill kroner er bundne.

NOTE 10 SUM EGENKAPITAL
Aksjekapitalen i Aker ASA pr 31.12.2006 består av følgende aksjegrupper:

Utstedte aksjer

Antall egne
aksjer

Utestående
aksjer

72 374 728
42 400 713
114 775 441

7 354
7 354

72 367 374
42 400 713
114 768 087

A-aksjer
B-aksjer
Sum aksjekapital

Samlet pålydende pr 31.12 (mill kr)
Pålydende
Utstedte
Utestående
(kr)
aksjer
aksjer
28
28

Overkursfond
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

2 026
1 187
3 214

2 026
1 187
3 214

2 071
3 236
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

2006

Avsatt utbytte 19,00 kroner pr aksje
19,00 kroner pr B-aksje til datterselskapet Aker Maritime Finance
Forventet utbetalt i 2007 fra Aker ASA med Holding

2 181
806
1 375

NOTE 11 RENTEFRI GJELD OG FORPLIKTELSER
Rentefri gjeld fordeles som følger:
Beløp i mill kroner
Skattegjeld
Pensjonsforpliktelse
Avsatt utbytte
Gjeld mot selskap innen samme konsern
Øvrig
Sum
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Kortsiktig

Langsiktig

Total 2006

2005

7
1 375
194
284
1 860

70
144
0
0
0
214

77
144
1 375
194
284
2 074

325
150
470
148
215
1 308

Årsregnskap Aker ASA med Holdingselskaper

NOTE 12: RENTEBÆRENDE GJELD OG TREKKRETTIGHETER
Rentebærende gjeld fordelt mellom selskap innen samme konsern og eksternt omfatter følgende poster:
Beløp i mill kroner

Kortsiktig

Langsiktig

Total 2006

2005

1 085
1 085

197
2 356
2 553

197
3 441
3 638

254
1 919
2 173

2 786
352
303
3 441

1 618
277
8
6
1 909

Gjeld mot selskap innen samme konsern
Gjeld eksternt
Total
Rentebærende langsiktig gjeld eksternt fordeles som følger:
Beløp i mill kroner
Obligasjons lån
Bank gjeld
Gjeld til tidligere minoritetseiere i Norway Seafoods AS
Øvrig ekstern gjeld
Total

Langsiktig rentebærende gjeld eksternt har følgende avdragsplan fordelt på lånetype:
Beløp i mill kroner
År
2007
2008
2009
2010
2011
Etter 2011
Sum

Obl. lån

Bank gjeld

Øvrige lån

Total

802
995
0
495
0
494
2 786

283
69
0
0
0
0
352

0
289
0
0
0
14
303

1 085
1 353
0
495
0
508
3 441

Markedsverdi på obligasjonslånet som utløper i 2007 anses å være lik bokført verdi pr 31.12.06 da det holdes til forfall.
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Revisors beretning
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Finansiell informasjon

Aker-aksjen

Om aksjen
Aker ASA legger vekt på å ha en god dialog med sine aksjeeiere, potensielle
investorer, analytikere, meglermiljøet og finansmarkedene for øvrig. Det er et mål at
aksjekursen skal reflektere de underliggende verdiene i selskapet ved at all
kursrelevant informasjon blir gjort tilgjengelig for markedet.

Aker ASA har som mål at selskapets aksjeeiere over tid skal oppnå konkurransedyktig avkastning på sine aksjer gjennom en kombinasjon av utbytte og kursstigning. 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 egenkapital legges børskurs på Akers børsnoterte
investeringer til grunn. For regnskapsårene
2005 og 2006 vil utbyttet sannsynligvis ligge i
nedre del av det foreslåtte intervallet.”
Styret har foreslått et utbytte på 19,00 kroner per aksje for 2006.
År
2004
2005 Ekstraordinært
2005
2006 - foreslått

Utbytte
0
14,00
6,50
19,00

Aksjer og aksjekapital
Aker ASA har 72.374.728 ordinære A-aksjer
og 42.400.713 B-aksjer. Alle aksjer i begge
klasser har pålydende 28 kroner (se note 8
i selskapets årsregnskap). Per 31. desember
2006 hadde selskapet 17.308 aksjeeiere. Av
disse var 2,8 prosent utenlandske.
Alle A-aksjer har stemmerett. B-aksjene
har ikke. Selskapet eier samtlige B-aksjer per
31. desember 2006. Det har ikke vært gjennomført emisjoner i løpet av året.

Aksjen i 2006

Omsatt høyest

NOK

409,00

Omsatt lavest

NOK

199,00

NOK

401,00

Antall A-aksjer utstedt 31.12

Antall

72 374 728

Antall egne aksjer 31.12

Antall

7 354

Antall aksjer utstående 31.12

Antall

72 367 374

MNOK

29 022

%

142

NOK/aksje

19,00

Aksjekurs 31.12

Markedsverdi 31.12
Omsetningshastighet 2006
Foreslått utbytte per aksje

Børsnotering
Aker ASA ble børsnotert 8. september 2004.
Selskapets aksjer er notert på hovedlisten
på Oslo Børs under tickerkoden AKER. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen med
DnB NOR som kontofører. Aker A-aksjene har
verdipapirnummer ISIN NO 001 0234552 og
Aker B-aksjene har verdipapirnummer ISIN
NO 001 0236110.

Analysedekning
Følgende analytikere dekker selskapet
per 31. desember 2006:
Meglerhus

Telefon

Enskilda Securities

+47 21 00 85 00

Fondsfinans

+47 23 11 30 00

Kaupthing

+47 24 14 74 00

Orion Securities

+47 21 00 29 00

DnB NOR Markets

+47 915 03 000

Glitnir Securities

+47 22 01 63 00

ABG Sundal Collier

+47 22 01 60 00
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Hovedaksjeeier

Aksjekursutvikling

Aker ASAs hovedaksjonær er Kjell Inge Røkke,
som gjennom sitt selskap TRG eier 67,8 prosent av A-aksjene. Aker består av en rekke
selskaper som i juridisk og finansiell forstand
er selvstendige enheter. Aker-selskapene har
imidlertid mange fellestrekk og har gjennom
morselskapet Aker ASA et aktivt eierskap
som binder dem sammen.
I Aker møtes langsiktige industrielle holdninger en aksjeeierstruktur og styringsmodell
som gir både handlingsrom og handlekraft.
På samme måte som Aker ASA preges av sin
hovedaksjeeier Kjell Inge Røkke, setter Aker
sitt preg på utviklingen av det enkelte underliggende selskap.
Gjennom aktivt eierskap vil Aker skape
verdier som kommer investorene i samtlige
Aker-selskap til gode.
Fra tid til annen inngås avtaler mellom to
eller flere selskaper i Aker. I beslutningsprosessene i forbindelse med slike avtaler er styrene
og andre involverte seg meget bevisst behovet
for å handle til beste for det enkelte selskap
i tråd med god praksis for eierstyring og selskapsledelse. Ved behov vil eksterne og uavhengige aktører bli involvert i verifikasjon
.

■ Aker ASA ■ OSEBX

Gjeldende fullmakter

I Aker ASAs ordinære generalforsamling
30.03.2006 ble styret gitt fullmakt til å erverve
inntil 7.237. 473 av selskapets egne aksjer, til
sammen pålydende 202.649.244 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i
aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke
være mindre enn 4 kroner eller overstige 800
kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten gjelder i 18 (atten)
måneder regnet fra 30. mars 2006.
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Opsjonsordninger
Per 31. desember 2006 har Aker ASA ingen
opsjonsordninger.

Investor relations
Aker ASA ønsker å holde en god og åpen dialog med sine aksjeeiere, analytikere og aksjemarkedene generelt. Selskapet avholder
regelmessig presentasjoner i viktige finanssentra i Europa og USA, i tillegg til møter med
analytikere og investorer.
Alle selskapets pressemeldinger, også historiske nyheter, er tilgjengelig på selskapets
hjemmeside www.akerasa.com. Dette gjelder
også kvartals- og årsrapporter, prospekter,
presentasjoner, selskapets vedtekter, finansiell kalender, selskapets IR- og Corporate Governance policy i tillegg til annen informasjon.
Aksjeeiere kan henvende seg til selskapet
på følgende e-postadresse: infopost@akerasa.com.

Elektroniske års- og delårsrapporter
Aker ASA oppfordrer alle som har muligheten til å motta årsrapporter elektronisk, om å
tegne seg for dette gjennom VPS Investortjenester. Årsrapportene vil da bli tilsendt per epost i pdf-format. Den elektroniske utsendelsen vil skje samtidig med utsendelse av papirversjonen til de aksjeeiere som måtte ønske disse.
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Geografisk eierstruktur
Per 20.02.2007
Nasjonalitet

Antall aksjer

Eierandel

Utenlandske

11 079 134

15,3 %

Norske

61 295 594

84,7 %

Totalt

72 374 728

100,0 %

Delårsrapporter distribueres i utgangspunktet kun elektronisk og er blant annet tilgjengelig på selskapets nettsider. Aksjeeiere som
ikke har mulighet til å motta elektronisk delårsrapport kan abonnere på papirversjon ved
å kontakte selskapets avdeling for investorkontakt.

Valgkomité
Selskapets valgkomité består av følgende
medlemmer: Kjell Inge Røkke, Gerhard Heiberg og Rune Bjerke.
De aksjeeiere som ønsker å kontakte valgkomiteen kan gjøre dette ved å benytte følgende e-postadresse: infopost@akerasa.com

Ordinær generalforsamling
Den årlige, ordinære generalforsamlingen avholdes normalt i mars måned. Skriftlig innkalling sendes til samtlige aksjeeiere individuelt
eller til aksjeeiernes depotbank. For å kunne
avgi stemme på generalforsamlingen må aksjeeiere være fysisk tilstede, enten selv eller
med fullmektig.

Finansiell informasjon

Det er et mål at aksjekursen
skal reflektere de
underliggende verdiene

Utvikling i aksjekapital
Siste tre år
År

Aksjekapital
NOK

Antall
A-aksjer

Antall
B-aksjer

Pålydende begge
klasser NOK

2004

2 422 897 876

44 131 354

42 400 713

28,00

2005

3 213 712 348

72 374 728

42 400 713

28,00

2006

3 213 712 348

72 374 728

42 400 713

28,00

20 største aksjonærer
per 20.02.2007
Navn

Antall aksjer

Eierandel

TRG HOLDING AS

48 245 048

66,66 %

USB AG, LONDON BRANC S/A IPB SEGREGATED

3 786 390

5,23 %

REKA AS

1 200 000

1,66 %

THE RESOURCE GROUP TRG

824 642

1,14 %

NORDEA BANK SWEDEN A C17

687 943

0,95 %

JPMBLSA NORDEA LUX LENDING

608 320

0,84 %

SKANDINAVISKA ENSKIL MERCHANG BANKING

558 532

0,77 %

SPENCER TRADING INC.

400 000

0,55 %

NORDEA BANK PLC FINLAND

352 722

0,49 %

SKANDINAVISKA ENSKIL (PUBL) OSLOFILIALEN

343 502

0,47 %

VITAL FORSIKRING ASA OMLØPSMIDLER

322 530

0,45 %

SKANDINAVISKA ENSKIL A/S CLIENTS ACCOUNT

305 126

0,42 %

BANK OF NEW YORK, BR BNY GCM CLIENT ACCOUNT

289 780

0,40 %

CLEARSTREAM BANKING CID DEPT, FRANKFURT

247 593

0,34 %

WENAASGRUPPEN AS

220 000

0,30 %

DnB NOR MARKETS, AKS EGENHANDELSKONTO

201 770

0,28 %

BARCLAYS BANK PLC RE BARCLAYS CAPITAL

191 243

0,26 %

MORGAN STANLEY & CO

190 083

0,26 %

UBS AG, LONODN BRANC EQUITIES/CORPORATE

185 509

0,26 %

MORGAN STANLEY AND C CLIENT EQUITY ACCOUNT

182 300

0,25 %

Sum 20 største aksjeeiere

59 343 033

81,98 %

Øvrige aksjeeiere

13 031 695

18,02

Totalt

72 374 728

100 %
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Organisering og styring

Eierstyring og
selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse
Akers prinsipper for eierstyring og selskapsledelse ble vedtatt av styret i
Aker ASA i 2004. Prinsippene følger norsk anbefaling for eierstyring og
selskapsledelse datert desember 2005. Nedenfor redegjøres for hvordan
Aker har innrettet seg etter anbefalingen.

Formål
Akers prinsipper for eierstyring og selskapsledelse skal sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom selskapets eiere, styret og selskapets daglige ledelse. En hensiktsmessig rolledeling skal sørge for at det fastsettes mål
og strategier, at de vedtatte strategier implementeres i praksis, og at de oppnådde resultatene er gjenstand for måling og oppfølging.
Prinsippene skal også bidra til at konsernets
virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. En hensiktsmessig rolledeling og betryggende kontroll skal bidra til størst mulig verdiskaping over tid, til beste for eierne og øvrige
interessegrupper.

Verdigrunnlag og etiske
retningslinjer
Styret har fastsatt konsernets verdigrunnlag
og etiske retningslinjer. Akers verdigrunnlag
er presentert på side 8 i årsrapporten.

Virksomhet
Selskapets formålsparagraf er:
“Selskapets virksomhet består i å eie og drive
industri- og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning av kapital og andre funksjoner for
konsernet, samt delta i eller overta annen virksomhet.”
Formålsparagrafen skal sikre aksjeeierne
kontroll med virksomheten og dens risikoprofil uten at den begrenser styrets eller ledelsens muligheter til å gjennomføre strategisk
og kommersielt riktige beslutninger innenfor
det definerte formålet. Konsernets finansielle
mål og hovedstrategier er presentert i årsberetningen.

Selskapskapital og utbytte
Selskapskapital
Konsernets bokførte egenkapital per 31. desember 2006 er 20 723 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 27,6 prosent.
Aker anser nåværende kapitalstruktur som
hensiktsmessig og tilpasset mål, strategi og
risikoprofil.
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Utbytte
Akers utbyttepolitikk er inntatt under seksjonen for Aksje- og aksjeeierforhold, se side
118 i årsrapporten. Utbyttepolitikken er en av
faktorene som er hensyntatt i forbindelse med
styrets forslag til disponering av årsresultatet
for 2006.
Styrefullmakter
Gjeldende styrefullmakter for forhøyelse av
aksjekapitalen og for erverv av egne aksjer er
beskrevet under seksjonen for Aksje- og aksjeeierforhold, side 119 i årsrapporten.

Likebehandling og transaksjoner
med nærstående
Selskapet har to aksjeklasser. A-aksjene har
stemmerett. B-aksjene har ikke. Ut over dette
har samtlige aksjer samme rettigheter i selskapet. Samtlige B-aksjer er eid av selskapet
Aker Maritime Finance AS, et heleid datterselskap av Aker ASA. B-aksjene er ikke børsnotert.
Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom
selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende
ansatte eller nærstående av disse, skal styret sørge for at transaksjonen foretas basert
på prinsippet om armlengdes avstand. Ved
behov vil eksterne og uavhengige aktører bli
involvert i verifikasjon. Disse prinsipper følges også der det foretas transaksjoner mellom Aker og selskaper i konsernet hvor det er
minoritetsinteresser.
Aker har utarbeidet egne retningslinjer
som sikrer at styremedlemmer og ledende
ansatte melder fra til styret dersom de direkte
eller indirekte har vesentlig interesse i avtale
som inngås av konsernet.
Se for øvrig om transaksjoner med nærstående i note 37 til årsregnskap for konsernet.

Fri omsettelighet
Alle selskapets A-aksjer er fritt omsettelige.
Det er ikke vedtektsfestet omsetningsbegrensninger. Samtlige B-aksjer er eid av Aker
Maritime Finance AS, et heleid datterselskap
av Aker ASA. Disse aksjene omsettes i praksis ikke.

Generalforsamling
Selskapet oppfordrer aksjeeiere til å delta i
generalforsamling. Det er selskapets mål at
innkalling med utførlige saksdokumenter, inkludert valgkomiteens begrunnede innstilling,
sendes aksjeeiere senest to uker før generalforsamlingen avholdes. Påmeldingsfristen
settes så nært møtet som mulig. Aksjeeiere
som ikke kan delta, kan stemme ved bruk av
fullmakt. I henhold til vedtektene er det styrets
leder eller en person utpekt av denne som leder generalforsamlingens møter. Det legges
opp til at styret, valgkomiteens leder og revisor er til stede i generalforsamling.
Protokoll fra generalforsamling offentliggjøres så snart som praktisk mulig i børsens
meldingssystem www.newsweb.no (ticker:
AKER) og på selskapets egen internettside
www.akerasa.com.

Valgkomité
Selskapet har vedtektsfestet valgkomité. I
henhold til vedtektene skal valgkomiteen bestå av minimum 3 medlemmer. Ved sammensetning av valgkomiteen skal hensynet til aksjonærfellesskapets interesser ivaretas, i tillegg til medlemmenes uavhengighet av styret
og ledende ansatte. Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen,
som også fastsetter komiteens godtgjørelse.
I henhold til vedtektene foreslår valgkomiteen kandidater til styret. Valgkomiteen skal
også foreslå honorarer til styrets medlemmer.
Selskapets valgkomité har i perioden
bestått av følgende medlemmer:
• Kjell Inge Røkke, formann
• Rune Bjerke, medlem
• Gerhard Heiberg, medlem
Medlemmene i valgkomiteen ble valgt i ordinær generalforsamling 30. mars 2006 for en
valgperiode på to år. Rune Bjerke har meddelt at han fratrer ved ordinær generalforsamling i 2007.
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Styrets sammensetning og
uavhengighet
I henhold til vedtektene skal styret bestå av 6
til 12 personer, hvorav 1/3 skal velges av og
blant de ansatte i konsernet. Videre kan det
velges inntil 3 aksjeeiervalgte varamedlemmer. Styrets formann og nestformann velges
av styret som følge av en avtale med de ansatte om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. Styremedlemmene velges for en periode på to år av gangen.
Dagens sammensetning av styret er
beskrevet fra side 122 i årsrapporten hvor
også styremedlemmers kompetanse, kapasitet og uavhengighet er nærmere omtalt. Styremedlemmenes aksjeeie fremgår av note 39
til årsregnskapet for konsernet. Til sammen
representerer de aksjeeiervalgte styremedlemmene et mangfold av kompetanse, kapasitet og erfaring, herunder fra finansnæring,
industri, politikk og organisasjonsliv.

Godtgjørelse til styret
Generalforsamlingen fastsetter styrets godtgjørelse basert på forslag fra valgkomiteen.
Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig. Nærmere opplysninger om styregodtgjørelse for
2006 for de enkelte styremedlemmer fremgår
av note 38 til årsregnskapet for konsernet.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Styret har fastsatt egne retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Lønn og annen
godtgjørelse til daglig leder fastsettes av selskapets valgkomite og presenteres for selskapets styre.
Nærmere opplysninger om godtgjørelse
for 2006 for den enkelte ledende ansatte fremgår av note 38 til årsregnskapet for konsernet. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende
ansatte finnes i note 38 til konsernet og vil bli
fremlagt generalforsamlingen til orientering
og rådgivende avstemming.

Styrets arbeid

Informasjon og kommunikasjon

Styret har fastsatt en styreinstruks som regulerer ansvarsområder, oppgaver og rolledeling for styret, styrets formann og daglig leder.
Styreinstruksen har også bestemmelser om
styreplan, regler for innkalling til og ledelse av
styremøter, beslutningsregler, daglig leders
informasjonsplikt og -rett overfor styret, taushetsplikt, habilitet med videre.
Styret foretar årlig en evaluering av sitt
arbeid og sin kompetanse.

Selskapet har utarbeidet egen Kommunikasjons og IR-policy. Selskapets rapportering
av finansiell og annen informasjon skal være
basert på åpenhet og likebehandling av aktørene.
Gjennom systematisk IR-arbeid søker selskapet å sikre tilgang til kapital til konkurransedyktige vilkår samtidig som aksjeeierne
skal sikres korrekt prising av aksjene. Dette
skal skje gjennom korrekt og tidsriktig distribusjon av kurssensitiv informasjon, samtidig
som selskapet skal være i samsvar med gjeldende regler og markedspraksis, herunder
kravet om likebehandling. Alle børs- og pressemeldinger gjøres tilgjengelig på selskapets
hjemmesider www.akerasa.com, i tillegg til at
børsmeldinger også er tilgjengelig på www.
newsweb.no. All informasjon som sendes til
aksjeeierne legges samtidig ut på selskapets
hjemmeside.
Selskapets finansielle kalender finnes på
side 6 i årsrapporten.

Risikostyring og internt kontroll
Aker har interne prosedyrer og systemer som
skal sikre en enhetlig og pålitelig finansiell
rapportering. Hver enkelt forretningsenhet
evaluerer årlig sine internkontroll-systemer i
forhold til finansiell rapportering. I tillegg gjennomfører de enkelte selskapene regelmessig
revisjoner av sine systemer og prosedyrer.
Styret mottar hver måned en rapport om
selskapets finansielle resultater samt en
beskrivelse av status for selskapets viktigste
enkeltprosjekter.

Akers prinsipper for
eierstyring og selskapsledelse
skal sikre en hensiktsmessig
rolledeling mellom selskapets
eiere, styret og selskapets
daglige ledelse

Overtakelse
I lys av eiersituasjonen i Aker, har styret så
langt ikke funnet det hensiktsmessig å utarbeide særskilte retningslinjer for overtakelsessituasjoner.

Revisor
Revisor deltar i styremøtet som behandler
årsregnskapet.
Revisors godtgjørelse fordelt på revisjon
og andre tjenester fremgår av note 6 til årsregnskapet for konsernet. Styret vil vurdere
om det bør fastsettes retningslinjer for den
daglige ledelsens adgang til å benytte revisor
til andre tjenester enn revisjon.
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Presentasjon av styret
Leif-Arne Langøy
Styrets formann

Lone Fønss Schrøder
Styrets nestformann

Bjørn Flatgård
Styremedlem

Kjeld Rimberg
Styremedlem

Jon Fredrik Baksaas
Styremedlem
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Leif Arne Langøy (født 1956) har
vært konsernsjef i Aker ASA, tidligere Aker RGI, siden 2003. I 2006
ble han også styreformann i selskapet. 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 American Shipping, Aker Drilling, Aker

Floating Production, Aker BioMarine,
Aker Exploration og Aker Material
Handling, og nestleder i TRG Holding. Han er utdannet siviløkonom
fra Norges Handelshøyskole. Pr. 1.
februar 2007 eide Langøy 31.000
aksjer og ingen opsjoner i selskapet.
Langøy er norsk statsborger. Han er
valgt inn for perioden 2005-2007.

Lone Fønss Schrøder (født 1960)
er VD i Wallenius Lines. Hun er bl.a.
styremedlem i Yara International
ASA og Vattenfall AB. Lone Fønss
Schrøder arbeidet 21 år i A.P. Møller-Maersk. Hun er utdannet jurist fra
Universitetet i København, og har en
mastergrad i økonomi fra Handelshøjskolen i København. Pr. 1. februar
2007 eide Fønss Schrøder 1.173
aksjer og ingen opsjoner i selska-

pet. Fønss Schrøder er dansk statsborger. Hun er valgt inn for perioden
2006-2008.

Bjørn Flatgård (født 1949) 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 innehar flere
styreverv. Flatgård er utdannet ved
Norges teknisk-naturvitenskaplige
universitet. Pr. 1. februar 2007 eide
Flatgård ingen aksjer og ingen opsjoner i selskapet. Flatgård er norsk

statsborger. Han er valgt inn for perioden 2006-2008.

Kjeld Rimberg (født 1943) arbeider som uavhengig rådgiver, og har
bred erfaring innen forskning og
administrasjon, bl.a. i styrene for
Kongsberggruppen, Statoil, Nationaltheatret, Aschehoug, Falkengruppen, og som adm. dir. i NSB. Han
har utdannelse fra bygningslinjen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Pr. 1. februar 2007
eide Rimberg 10.300 aksjer og in-

gen opsjoner i selskapet. Rimberg
er norsk statsborger. Han er valgt
inn for perioden 2006-2008.

Jon Fredrik Baksaas (født 1954) er
utdannet siviløkonom fra Norges
Handelshøyskole, og har tilleggsutdannelse fra IMD, Lausanne. Han
har vært konsernsjef i Telenor 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 Handelsbanken AB. Pr. 1.
februar 2007 eide Baksaas ingen
aksjer og ingen opsjoner i selskapet.
Jon Fredrik Baksaas er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden
2005-2007.
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Kjell A. Storeide
Styremedlem

Hanne Harlem
Styremedlem

Atle Tranøy
Styremedlem
valgt av de ansatte

Harald Magne Bjørnsen
Styremedlem
valgt av de ansatte

Bjarne Kristiansen
Styremedlem
valgt av de ansatte

Stein Aamdal
Styremedlem
valgt av de ansatte

Kjell A. Storeide (født 1952) er økonom fra Norges Handelshøyskole.
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. Pr. 1.
februar 2007 eide Storeide ingen
aksjer og ingen opsjoner i selskapet.
Storeide er norsk statsborger. Han

er valgt inn for perioden 2006-2008.

Hanne Harlem (født 1964) har vært
universitetsdirektør ved Universitetet
i Oslo siden 2004. Hun har juridisk
embetseksamen. Hun har tidligere
blant annet vært advokat og ass.
direktør i Norsk Hydro ASA, justisminister, sjefsjurist i Kredittilsynet,
byråd for barn og utdanning i Oslo
kommune. Pr. 1. februar 20007 eide
Harlem ingen aksjer og ingen opsjoner i selskapet. Harlem er norsk

statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2006-2008.

Tranøy, (født 1957) er konserntillitsvalgt i Aker. Han har vært heltids tillitsvalgt i Aker-bedrifter siden 1983,
først i Aker Stord. Han er også leder for European Works Council i
Aker. Tranøy har vært ansatt i Aker
Kværner Stord siden 1976. Han er
utdannet rørlegger. Pr. 1. februar
2007 eide Tranøy ingen aksjer og ingen opsjoner i selskapet. Tranøy er
norsk statsborger. Han er valgt inn

for perioden 2004-2007.

Bjørnsen (født 1947) er konserntillitsvalgt i Aker. Han har vært ansatt i
Aker Elektro siden 1978, og har hatt
ansvar som prosjektleder Elektroog Instrument fra 1986. Han er fagutdannet som skips- og elektromontør. Pr. 1. februar 2007 eide Bjørnsen
700 aksjer og ingen opsjoner i selskapet. Bjørnsen er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden
2004-2007.

Kristiansen (født 1955) er konserntillitsvalgt for Aker Seafoods ASA.
Bjarne Kristiansen har arbeidet
innen fiskeindustrien siden 1973.
Han har vært hovedtillitsvalgt i Norway Seafoods fra 1990, og konserntillitsvalgt siden 1996. Pr. 1. februar
2007 eide Kristiansen ingen aksjer
og ingen opsjoner i selskapet. Kristiansen er norsk statsborger. Han er
valgt inn for perioden 2004-2007.

Aamdal (født 1947) er hovedtillitsvalgt for Aker Kværner Verdal. Han
har vært ansatt på Aker Verdal siden 1974, og har vært klubbleder
ved Verkstedklubben Aker Verdal
siden 1990 (Fellesforbundet). Han er
fagarbeider, seksjonsbygger-montør. Pr. 1. februar 2007 eide Aamdal ingen aksjer og ingen opsjoner
i selskapet. Aamdal er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden

2004-2007.
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Presentasjon av ledelsen
Leif-Arne Langøy
Styrets formann og
konsernsjef

Bengt A. Rem
Konserndirektør, CFO

Geir Arne Drangeid
Konserndirektør

Nils Are Karstad Lysø
Konserndirektør
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Leif Arne Langøy (født 1956) har
vært konsernsjef i Aker ASA, tidligere Aker RGI, siden 2003. I 2006
ble han også styreformann i selskapet. 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 American Shipping, Aker Drilling, Aker

Floating Production, Aker BioMarine,
Aker Exploration og Aker Material
Handling, og nestleder i TRG Holding. Han er utdannet siviløkonom
fra Norges Handelshøyskole. Pr. 1.
februar 2007 eide Langøy 31.000
aksjer og ingen opsjoner i selskapet.
Langøy er norsk statsborger.

Rem (født 1961) ble ansatt i Aker
RGI i 1995, og har bl.a. hatt ansvaret for økonomi og administrasjon.
Rem har også erfaring fra Oslo Børs
og Arthur Andersen & Co. Bengt A.
Rem er statsautorisert revisor og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.
Pr. 1. februar 2007 eide Rem 10.000
aksjer og ingen opsjoner i selskapet.
Rem er norsk statsborger.

Geir Arne Drangeid (født 1965) har
ansvar for kommunikasjon, HR og
administrasjon i Aker ASA. Drangeid
har hatt forskjellige informasjonsrelaterte stillinger siden 1990 da han
ble ansatt i Norwegian Contractors,
som den gang var et datterselskap
av Aker. I 1996 ble han informasjonsdirektør i Aker Maritime, og fra
2002 var han informasjonsdirektør
med ansvar for investor relations i

Nils Are Karstad Lysø (født 1968)
er konserndirektør og daglig leder i
Aker Capital. Lysø ble ansatt i Aker
ASA i 2005. Han var tidligere partner i konsulentfirmaet McKinsey &
Company (1992-2005). Lysø er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.
Pr. 1. februar 2007 eide Lysø 2.000
aksjer og ingen opsjoner i selskapet.
Lysø er norsk statsborger.

Aker Kværner. Drangeid har bakgrunn som journalist. Pr. 1. februar
2007 eide Drangeid ingen aksjer og
ingen opsjoner i selskapet. Drangeid er norsk statsborger.

Adresser

Adresser
Aker ASA

Aker Kværner ASA

Aker Yards ASA

Fjordalleen 16
Postboks 1423 Vika
0115 Oslo

Prof. Kohtsv. 15
Postboks 169
1325 Lysaker

Fjordalleen 16
Postboks 1523 Vika
0117 Oslo

Telefon: 24 13 00 00
Telefaks: 24 13 01 01

Telefon: 67 51 30 00
Telefaks: 67 51 30 10

Telefon: 24 13 00 00
Telefaks: 24 13 01 10

infopost@akerasa.com
www.akerasa.com

groupcomms@akerkvaerner.com
www.akerkvaerner.com

info@akeryards.com
www.akeryards.com

Aker Seafoods ASA

Aker Drilling ASA

Aker American Shipping Inc.

Fjordalleen 16
Postboks 1301 Vika
0112 Oslo

Strandsvingen 12
Postboks 319 Forus
4066 Stavanger

Philadelphia Naval Business Center
2100 Kitty Hawk Avenue
Philadelphia, PA 19112-1808, USA

Telefon: 24 13 01 60
Telefaks: 24 13 01 61

Telefon: 51 21 49 00
Telefaks: 51 21 49 01

Telefon: + 1 (215) 875-2600
Telefaks: +1 (215) 875-2700

firmapost@akersea.com
www.akersea.com

post@akerdrill.com
www.akerdrill.com

info@akership.com
www.akership.com

Aker BioMarine ASA

Aker Exploration ASA

Aker Floating Production ASA

Fjordalleen 16
Postboks 1423 Vika
0115 Oslo

Fjordalleen 16
Postboks 1423 Vika
0115 Oslo

Snarøyveien 30
Postboks 137
0216 Oslo

Telefon: 24 13 00 00
Telefaks: 24 13 01 06

Telefon: 24 13 00 00
Telefaks: 24 13 01 06

Telefon: 22 94 73 00
Telefaks: 22 94 73 01

post@akerbiomarine.com
www.akerbiomarine.com

www.akerexploration.com

post@aker-fp.com
www.aker-fp.com

Aker Material Handling ASA

Aker Capital AS

Fjordalleen 16
Postboks 1423 Vika
0115 Oslo

Fjordalleen 16
Postboks 1423 Vika
0115 Oslo

Telefon: 24 13 00 00
Telefaks: 24 13 01 11

Telefon: 24 13 00 00
Telefaks: 24 13 01 06

infopost@aker-mh.com
www.aker-mh.com

infopost@akerasa.com
www.akerasa.com
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