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Mennesker skaper og utvikler Aker-sel-
skapene. Slik har det vært siden etable-
ringen av Aker i 1841. Flere av virksom-
hetene har røtter fra 1700-tallet – helt 
tilbake til den industrielle revolusjonen i 
Storbritannia og i Norden. 

Aker har tradisjon for innovasjon. 
De siste tiårene er Aker-selskapenes 
posisjon styrket som den foretrukne 
partneren i globale vekstmarkeder: 
Energi, oljeservice, maritime næringer, 
sjømat og marin bioteknologi.  

Aker er et aktivt, industrielt eiersel-

Innovasjon gjennom 
generasjoner
Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap.  
Aker-selskapene deler felles verdier, og står for 
lange tradisjoner og aktiv industriutvikling. 

Aker Philadelphia Shipyard

USAs mest moderne og 
kostnadseffektive skipsverft

Aker Seafoods

Sjømatselskap som driver fangst, 
foredling og salg av hvitfisk

Aker BioMarine

Bioteknologiselskap som utvikler 
høyverdige produkter fra krill

skap hvor ideer og prosjekter realise-
res. Virksomheter skapes, videreutvi-
kles og forsterkes gjennom organisk 
vekst, oppkjøp eller salg av selskaper. 

Mennesker med vilje til å ta utfor-
dringer og evne til å finne løsninger, er 
Akers arv. Når erfaring gjennom gene-
rasjoner møter dagens kunnskap, ska-
pes fremtidens produkter, teknologier 
og løsninger i Aker-selskapene.

Til sammen har Aker-selskapene  
27 100 egne ansatte på alle kontinen-
ter, og 62 milliarder kroner i omsetning. 

Aker Floating Production

Eier, opererer og leier ut produk
sjons og lagringsskip (FPSO)

Aker Exploration

Leteselskap som tar i bruk 
teknologi på en innovativ måte

Aker Drilling

Eier og opererer verdens to største 
og mest avanserte rigger

Aker Solutions*

Globalt ledende leverandør til 
energi og prosessindustrien

Aker Oilfield Services

Spesialister på vedlikehold og 
intervensjon av subseabrønner 

Aker DOF Supply

Rederi med en serie ankerhånd
teringsfartøy under bygging

Aker American Shipping

USAs ledende rederi innenfor 
produkt og shuttletankere 

Aker Clean Carbon

Teknologiselskap med patentert 
løsning for CO2rensing

Aker ASA

Aktivt industrielt eierselskap –  
skaper og utvikler bedrifter

* Styret i Aker Kværner ASA har foreslått overfor generalforsamlingen 3. april at selskapet skifter navn til Aker Solutions ASA.



Dette er Aker

Aker skaper, utvikler og bygger 
ledende selskaper i verdensklasse. 
Aker er et aktivt, industrielt eierselskap. Kom-
binasjonen av en solid industriell plattform, 
mennesker med evne og vilje til å løse utfor-
dringer, og finansiell styrke, gjør det mulig for 
Aker å arbeide langsiktig og målrettet i utvik-
lingen av industri.

Aker skaper verdier ved å bygge opp 
og videreutvikle førsteklasses virksomheter 
i industrisektorer der Aker-selskapene har 
kunnskap, spisskompetanse og sterk gjen-
nomføringsevne. 

Nye selskaper skapes gjennom etable-
ringer. Eksisterende selskaper videreutvikles 
gjennom operasjonelle forbedringer, orga-
nisk vekst og oppkjøp. Aker utvikler selska-
pene 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. 

Størrelse
Aker er den største eieren i ti børsnoterte sel-
skaper. Med til sammen 27 100 egne ansatte 
i 35 land og 62 milliarder kroner i omsetning i 
2007, er Aker en industriell aktør i mange lo-
kalsamfunn. 

Den samlede verdien av de børsnoterte 
Aker-selskapene er 79 milliarder kroner. Mar-
kedsverdien av eierselskapet Aker ASA er 
24,5 milliarder kroner per 31.12.2007. 

Markeder og kunder
Aker organiserer virksomheten i fire industri-
sektorer: Energiressurser, energiteknologier, 
maritime teknologier, og sjømat & marin bi-
oteknologi. I tillegg driver Aker aktiv forvalt-
ning av selskapets finansielle eiendeler i en 
femte sektor. 

Aker-selskapene leverer teknologi, pro-
dukter og avanserte løsninger til det globale 
energimarkedet, og førsteklasses sjømat og 
marine ingredienser til kunder rundt i ver-
den. Selskapene er ledende i sine respektive 
bransjer, og samarbeider tett med kunder, 
partnere, forskningsmiljøer og leverandører. 

Eierforhold
Aker har siden selskapet ble notert på Oslo 
Børs 8. september 2004, skapt betydelige 
aksjonærverdier. Selskapets verdijusterte 
egenkapital er økt fra 7,5 milliarder kroner 
per 1. oktober 2004 til 33,3 milliarder kroner 
ved inngangen til 2008. Verdijustert egen-
kapital per aksje er økt fra 98,00 kroner til 
460,28 kroner. 

Selskapet har 14 743 aksjonærer ved inn-
gangen til 2008. Akers hovedaksjonær er 
Kjell Inge Røkke som gjennom sitt selskap 
TRG eier 67,8 prosent av aksjene. 
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Driftsinntekter Mill kroner  61 702  52 791  40 020 

EBITDA Mill kroner  3 867  2 875  1 929 

Antall ansatte  27 096  25 088  22 737 

Sykefravær  2,8  3,2  3,8 

Kontantstrøm

Kontantstrøm før finansiering Mill kroner  -642  3 396  4 843 

Balanse for Aker ASA med holdingselskaper

Kontanter Mill kroner  12 281  895  1 102 

Brutto rentebærende gjeld Mill kroner  2 172  3 638  2 173 

Bokført egenkapital Mill kroner  23 442  12 181  9 583 

Egenkapitalandel Prosent  85  68  73 

Verdijustert egenkapital før utbytte Mill kroner  33 309  36 419  20 822 

Aksjen

Aksjekurs 31.12 Kroner  339,00  401,00  198,00 

Verdijustert egenkapital per aksje før utbytte 31.12 Kroner  460,28  503,26  287,73 

Utbetalt utbytte per aksje Kroner  19,00  6,50  14,00 
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Viktige hendelser 2007

Sterkere enn noen gang
Aldri har Aker stått sterkere. I 2007 er det gjennomført vesentlige omdispo-
neringer i selskapets balanse, realisert store verdier og frigjort finansiell ka-
pasitet. Samtidig fortsetter den positive utviklingen i Akers hovedselskaper.

Rebalansert portefølje
Aker har i 2007 realisert aksjer i Aker Yards og Aker Kværner med en samlet 
gevinst på 11,7 milliarder kroner. De frigjorte midlene satses på industriut-
vikling og nyskapning, og gir ytterligere forutsigbarhet for fremtidige aksje-
utbytter.

Langsiktig industriutvikling
Aker Holding-avtalen gir Aker Solutions en stabil aksjonærstruktur i minst 
ti år. Parallelt forplikter Kjell Inge Røkke seg til å kontrollere Aker minst like 
lenge. Langsiktig, stabilt og aktivt eierskap ligger i bunnen for den industri-
elle satsingen fremover. 

Satsing i fem sektorer
Aker har omgruppert, og oppfølgingen av de industrielle engasjementene 
skjer i fire sektorer: Energiressurser, energiteknologier, maritime teknologier 
og sjømat & marin bioteknologi. Aktiv forvaltning av selskapets finansielle ei-
endeler er den femte sektoren.

Betydelig verdiskaping 
Akers årsresultat var 7,0 milliarder kroner i 2007, mot 3,9 milliarder kroner i 
2006. Selskapets verdijusterte egenkapital ved utgangen av 2007 var 33,3 
milliarder kroner,  mot 36,4 milliarder kroner ved inngangen til 2007.

Nyskapende Aker Holding
Aker har overført eierandelen på 41 prosent i Aker Kværner, som skifter navn 
til Aker Solutions, til Aker Holding. I dette eierselskapet kontrollerer Aker 60 
prosent, mens Den norske stat, Saab og Investor eier til sammen 40 prosent. 

Styrker organisasjonen
Aker har styrket ledelsen og organisasjonen ytterligere. Arbeidet i de fem 
sektorene ledes av konsernsjef  og konserndirektører. Hvert sektorteam er 
styrket med spesialister med bransjekunnskap og industrierfaring, og ana-
lytikere. 

Hvem vi er 
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Hovedtall for Aker-selskapene* 2007 2006 2005

Driftsinntekter Mill kroner  61 702  52 791  40 020 

EBITDA Mill kroner  3 867  2 875  1 929 

Antall ansatte  27 096  25 088  22 737 

Sykefravær  2,8  3,2  3,8 

Kontantstrøm

Kontantstrøm før finansiering Mill kroner  -642  3 396  4 843 

Balanse for Aker ASA med holdingselskaper

Kontanter Mill kroner  12 281  895  1 102 

Brutto rentebærende gjeld Mill kroner  2 172  3 638  2 173 

Bokført egenkapital Mill kroner  23 442  12 181  9 583 

Egenkapitalandel Prosent  85  68  73 

Verdijustert egenkapital før utbytte Mill kroner  33 309  36 419  20 822 

Aksjen

Aksjekurs 31.12 Kroner  339,00  401,00  198,00 

Verdijustert egenkapital per aksje før utbytte 31.12 Kroner  460,28  503,26  287,73 

Utbetalt utbytte per aksje Kroner  19,00  6,50  14,00 

 * Inkluderer konsoliderte og tilknyttede selskaper i Aker

Nøkkeltall Aker
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Våre verdier

”Verdiene brukes som støtte for daglige 
prioriteringer og beslutninger”

Akers virksomhet bygger på seks verdier, som er 
felles for alle Aker-selskapene. 

Medarbeidernes holdninger og kunnskap er fundamentet som gjør 
Aker i stand til å levere som avtalt. 

Verdiene er ikke nye. De er forankret i Akers historie, og verdiene ut-
vikles av menneskene som arbeider i Aker-selskapene til enhver tid. 

Selv om selskapene i Aker driver forskjellig type virksomhet og ope-
rerer i ulike markeder, er det mange fellestrekk i kulturen som preger 
bedriftene. De seks verdiene er utgangspunktet for et omfattende og 
langsiktig arbeid med å holde verdigrunnlaget levende. Hvordan re-
sultater skapes, er derfor minst like viktig som resultatene i seg selv. 

Verdiene brukes som støtte for daglige prioriteringer og beslutninger. 
Bevisste holdninger skal bidra til riktige handlinger hver dag, og styrke 
de langsiktige relasjonene til Akers målgrupper. 

Enhver forretningskultur trenger verdimessig vedlikehold. Med ydmyk-
het og realisme arbeider Aker for å forsterke og dyrke selskapets ver-
dier.

Verdigrunnlaget er fundamentet for Aker-selskapenes langsiktige in-
dustribygging. Forretningsutvikling og samarbeid på tvers av Aker 
gjør det naturlig og nødvendig å dyrke felles verdier. Mennesker som 
”snakker samme språk” samarbeider lettere.  

Forener og forplikter

Hvem vi er 
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Våre verdier

Helse, miljø og sikkerhet
Vi bryr oss og tar personlig 
ansvar for HMS

Leverer resultater
Vi leverer hver gang, og jobber 
hardt for å overgå forventningene

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 

Våre verdier

Hvem vi er 
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Konsernsjefens artikkel

Hvem vi er 
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Rigget for lønnsom vekst

”Aktiv industriutvikling 
står fortsatt øverst på 
agendaen i Aker”

Aker styrkes. Virksomheten strømlinjeformes for raskere å sette kurs for 
fremtidens muligheter. Aker arbeider målrettet, tålmodig og langsiktig med 
industriutvikling. I 2007 er det lagt et godt grunnlag for fortsatt lønnsom 
vekst i en verden preget av skiftninger og ruskevær på børsene.  

Konsernsjefens artikkel

Sammensetningen av Akers balanse er ve-
sentlig endret gjennom 2007. Vi har det siste 
året frigjort over 15 milliarder kroner ved salg 
av aksjer og virksomheter. Beholdningen av 
kontanter er økt fra 900 millioner kroner til 
12,3 milliarder kroner. 

Men kjernen er den samme som tidligere: 
Energi fra havbunnen og mat fra havet. Dette 
er bransjer der Aker-selskapenes medar-
beidere har innovasjonskraft og industrielle 
tradisjoner for å skape, utvikle og forbedre 
bedrifter. Vi har unike løsninger, konkurranse-
fordeler og internasjonalt ledende posisjoner. 

Styrket fokusert organisasjon
I 2007 har Aker omgruppert og styrket ledel-
sen og organisasjonen ytterligere. Oppfølgin-
gen av engasjementene skjer i fire industri-
sektorer hvor Aker-selskapene har lang histo-
rie og konkurransefordeler: Energiressurser, 
Energiteknologier, Maritime teknologier og 
Sjømat & Marin bioteknologi. Akers finansi-
elle eiendeler er underlagt aktiv, men konser-
vativ forvaltning i en femte sektor. Dette gir 
både forutsigbar avkastning, utbyttekapasi-
tet og kraft til nye industrielle løft.

Energiressurser er vår satsing på leting 
etter mer olje og gass. Energiteknologier 
omfatter produkter, teknologier og løsninger 
til olje- og gassindustrien og energisektoren. 
Maritime teknologier spisser kompetansen 
vår på produksjons- og lagringsskip (FPSO), 
vedlikehold av subsea-brønner på store hav-
dyp, bygging av produkttankskip og eier-
skap i nisjerederier. 

Sjømat & Marin bioteknologi dekker hele 
verdikjeden – bærekraftig fangst, foredling, 
produkt- og markedsutvikling, og salg av 
førsteklasses sjømat og sunne ingredienser 
fra krill. I Aker BioMarine, som er et av Akers 
største industrielle engasjement, kombinerer 
vi fiskerikunnskap med bioteknologi. I 2007 
ble det gjort store og viktige fremskritt.

Ny epoke i Aker Solutions 
Vårt tyngste engasjement, målt i aksjenes 
markedsverdi på Oslo Børs, er fortsatt i Aker 
Kværner, som skifter navn til Aker Solutions. 
Eierskapet er inne i en ny epoke. 

Eierandelen på 41 prosent er lagt inn i 
Aker Holding, der Aker kontrollerer 60 pro-
sent, den norske stat eier 30 prosent og Wal-

fortsetter. Jeg vil som aksjonær, konsernsjef  
og styreformann rette en stor takk til styre-
medlemmer, ledelse og de ansatte for deres 
innsats og gode samarbeid.
Vi har ressurser til å bli enda bedre på de 
områdene hvor vi allerede er gode. Aktiv in-
dustriutvikling står fortsatt øverst på agen-
daen i Aker. Våre hovedmarkeder og hoved-
selskaper er inne i en positiv utvikling. 

Energi fra havbunnen, og mat og kosttil-
skudd fra havet, vil gi oss nye, sterke vekstim-
pulser.

Leif-Arne Langøy
Styrets formann og konsernsjef  i Aker

lenberg-selskapene Saab og Investor har til 
sammen 10 prosent. 

Transaksjonen har frigjort kapital til ny 
industriell satsing i Aker, og samtidig sitter vi 
til rors i Aker Solutions. Vi ser frem til å ta del i 
selskapets videre vekst og verdiskaping. 

Gjennom Aker Holding har vi fått en ny, 
formell møteplass for å diskutere samarbeid 
og industriutvikling på tvers av landegren-
ser. Denne arenaen vil forhåpentligvis føre til 
å bevare og utvikle industribedrifter i lokal-
samfunn. 

Vi har forpliktet oss til å eie Aker Solutions i 
minst ti år. Parallelt forplikter Kjell Inge Røkke 
seg til å kontrollere Aker minst like lenge. 

Langsiktig, stabilt og aktivt eierskap ligger 
i bunnen for den industrielle satsingen frem-
over. Utgangspunktet er fantastisk. Industrielt 
og finansielt har Aker aldri stått sterkere. 

Stø kurs fremover
Akers langsiktige kurs påvirkes i liten grad av 
høye bølgetopper på Oslo Børs eller kortsik-
tige, dype bølgedaler. Som aktiv industriell eier 
kan derimot kursfall i aksjemarkedet bety gode 
muligheter til å kjøpe bedrifter og virksomheter. 
Finansielt er Aker robust. Dette åpner for opp-
kjøp, og gir samtidig forutsigbarhet for utbytte 
til aksjonærene i årene som kommer. 

Vi vil ha enda større fokus på våre børs-
nykommere. Dette er selskaper med stort 
potensial, og som eier vil Aker aktivt støtte 
med ressurser og kompetanse. Vi ser inter-
essante forretningsideer mellom Aker-selska-
pene, og vi vil bidra til å skape nye mulighe-
ter på tvers av selskapene.

Tar miljøansvar
Aker-selskapene arbeider tett på havets res-
surser, og vi tar et miljøansvar. Bedrifter som 
lykkes med å forbedre miljøet gjennom egen 
atferd og utvikling av miljøvennlige løsnin-
ger, er fremtidens vinnere. Jeg ser ingen 
motsetning i det å ta et større miljøansvar 
og samtidig tjene penger på karbonfangst 
og bærekraftig fangst av fiskeriressurser. 
Akers ambisjon er å være en del av løsnin-
gene på klimautfordringer og miljøproble-
mer. Vårt samarbeid med organisasjoner og 
forskningsmiljøer inspirerer oss til nye tanker, 
handlinger og forretningsmuligheter. 

Resultatene i 2007 bekrefter igjen at Aker-
selskapene har ledere og ansatte med både 
vilje til å stå på, og evne til å skape verdier 
for aksjonærer, kunder og samfunnet som vi 
er en del av. Innovasjonen og verdiskapingen 

Leif-Arne Langøy, styrets formann  t
og konsernsjef  i Aker.
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Aker
Aktivt industrielt eierselskap. Aker 
bygger ledende bedrifter i verdens-
klasse innenfor energi, maritim tek-
nologi og sjømat & marin biotekno-
logi. Selskapet satser langsiktig og 
målrettet på industriutvikling. 

Side 12-13 

Aker Oilfield 
Services
Spesialister på vedlikehold av un-
dervanns produksjonsbrønner på 
store havdyp.  Aker Oilfield Services 
gjør arbeidet raskere, sikrere og 
mer kostnadseffektivt for oljeselska-
pene. Gjennombruddet kom i Brasil. 
Side 22-23

Aker Solutions*  
Foretrukken partner for prosjekter, 
produkter og tjenester til energi-
sektoren og prosessindustrien. Aker 
Kværner skifter navn til Aker Solu-
tions, og Aker har forpliktet seg til å 
være selskapets største eier i minst 
ti år. Side 14-15

Aker American 
Shipping
USAs ledende rederi innenfor pro-
duktankskip og shuttletankere. Aker 
American Shipping tar sikte på å 
øke flåten fra 12 til 25 topp mo-
derne skip. Rendyrkes som rederi 
etter at skipsverftet ble børsnotert i 
2007. Side 24-25

Aker Drilling
Eier og opererer verdens to største 
og mest avanserte rigger. Aker Dril-
ling er inne i en ny epoke. I 2008 får 
riggselskapet levert Aker Spitsber-
gen og Aker Barents. Begge rig-
gene er leid ut på gode og langsik-
tige kontrakter.  

Side 16-17

Aker Philadelphia 
Shipyard
USAs mest moderne og kostnads-
effektive skipsverft med solid ordre-
serve. Aker Philadelphia Shipyards 
bygger på lange og stolte tradisjo-
ner til Philadelphia Naval Shipyard 
gjennom 200 år.  
Side 26-27

Aker Floating 
Production
Eier, opererer og leier ut produk-
sjons- og lagringsskip (FPSO). Aker 
Floating Production tilbyr oljesel-
skap, som opererer i havområdene 
rundt ekvator, en unik og fleksibel 
løsning under Smart konseptet. 
Side 18-19

Aker BioMarine
Bioteknologiselskap som utvikler 
høyverdige produkter fra krill. Aker 
BioMarine kombinerer kunnskap om 
dypvannsfiske og fangst med ma-
rin bioteknologi. Selskapet satser 
innen kosttilskudd, næringsmidler, 
akvakultur og farmasi.

Side 28-29 

Aker Exploration
Leteselskap som tar i bruk tekno-
logi på en innovativ måte. Aker Ex-
ploration har en portefølje av eieran-
deler i attraktive lisenser i den nord-
lige delen av norsk sokkel. Selska-
pet er prekvalifisert som operatør. 

Side 20-21

Aker Seafoods
Sjømatselskap som driver fangst, 
foredling og salg av hvitfisk til eu-
ropeiske kunder 364 dager i året. 
Aker Seafoods har gjennomført 
oppkjøp av selskaper i Frankrike og 
Spania, og kjøpt flere kvoter i Norge.

Side 30-31 

Virksomhetsområder

* Styret i Aker Kværner ASA har foreslått overfor generalforsamlingen 3. april 2008 at selskapet skifter navn til Aker Solutions ASA. Aker ASAs årsrapport 2007 er selskapets offisielle dokument 
med lang levetid, og det er derfor valgt å benytte det foreslåtte navnet Aker Solutions i omtalen av virksomheten. 

Aker -selskapene
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Ikke 

børs-

notert.

3

2

Børsnotert* 

17.12.2007

1 Skaper

nye

forretnings-

muligheter.

Utvikler

og forbedrer

eksisterende

virksometer.

Foredler

gjennom

eiermessige

grep.

Slik bygger Aker 
førsteklasses 
selskaper

Akers kjerne-
kompetanse

Fiskeri

Marin bioteknologi

Utvidet biotech?

Olje -  
Service

Skips-
bygging

Rederi

Komersiell,
operativ industriell

shipping?

Olje-
leting

Ikke olje-
relaterte 
ingeniør og 
prosjekt tjenester

Alternativ
energi

Maritim 
industri

Energi

Sjømat og marin  
bioteknologi

Nyhetsgrafikk.no

Kværner 
deles i tre.

Noteres
på børsen.

Noteres på
børsen.

Noteres
på børsen.

Noteres på børsen.

Noteres på børsen. Noteres på børsen.

Noteres på børsen.

Noteres
på børsen.

Noteres
på børsen Noteres på børsen. Lanseres. Lanseres.

Lanseres. Lanseres.

Aker DOF 
Supply
lanseres.

Kurvene viser utviklingen på
Oslo Børs eller Oslo Axess i 2007.

Børsnotert* 

17.12.2007
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* Inkludert konsoliderte og tilknyttede selskaper i Aker.

Aker

Aker er et aktivt, industrielt eierselskap. Kom-
binasjonen av en solid industriell plattform, 
mennesker med evne og vilje til å løse utfor-
dringer, og finansiell styrke, gjør det mulig for 
Aker å arbeide langsiktig og målrettet i utvik-
lingen av bedrifter.

Verdier skapes gjennom Akers langsiktige 
eierskap - kjennetegnet av tempo i beslutnin-
ger, menneskelig energi og kreativitet. Eier-
skapet utøves i styrerommet og forretnings-
utvikling skjer på tvers av Aker-selskaper og 
landegrenser.  

Navnet forplikter
Eierselskapet Aker stiller krav til alle Aker-
selskapene. Navnet Aker forplikter.  Selska-
per som har Aker som dominerende eier og 
en representant fra Aker som styreformann, 
bruker benevnelsen del av Aker. Dette be-
tyr at Aker spiller en sentral rolle når hvert 
av selskapene legger de strategiske førin-
gene. Aker-selskapene bygger på et felles 
verdigrunnlag og en lang industrihistorie om 
å løse utfordringer gjennom innovasjon. Kort 
sagt: Det å være nøtteknekker.

Aker skaper merverdier for aksjonærene 
i selskapet. Verdiene er mange ganger høy-
ere enn det som er kostnadene for å drive 
selskapet. I perioden 2005-2007 har Aker 
realisert samlede gevinster på over 17 mil-
liarder kroner. Selskapets driftskostnader var 
i de tre årene til sammen om lag 380 millio-
ner kroner. Den verdijustere egenkapitalen i 
Aker ASA har fra inngangen til 2005 til utgan-
gen av 2007 steget fra 20,8 til  33,3 milliarder 
kroner, en økning fra 287,73 til 460,28  kroner 
per aksje.

Skape, utvikle, foredle
Det siste året er det skapt flere nye Aker-sel-
skaper, blant annet Aker DOF Supply, Aker 

Oilfield Services og Aker Clean Carbon. De 
unge og lovende selskapene Aker BioMa-
rine, Aker Drilling, Aker Exploration, Aker Flo-
ating Production, Aker American Shipping, 
Aker Philadelphia Shipyard og Aker Sea-
foods, er videreutviklet og forsterket. Aksjer 
i Aker Kværner og Aker Yards er i 2007 rea-
lisert med en samlet gevinst på 11,7 milliar-
der kroner.

Aker har i 2007 foretatt vesentlige omdis-
poneringer i selskapets balanse, realisert 
store verdier, og frigjort betydelig finansiell 
kapasitet. Målet er fortsatt vekst gjennom 
målrettet satsing på energiressurser, ener-
giteknologier, maritime teknologier, sjømat 
og marin bioteknologi, og aktiv forvaltning 
av selskapets finansielle eiendeler. Mar-
kedsutsiktene er gode for Akers hovedsel-
skaper.  

Aker bygger ledende selskaper i verdensklasse. I 2007 er selskapets 
industrielle og finansielle posisjon ytterligere styrket for videre satsing på 
områder der Aker har kunnskap. 

Bygger bedrifter  
i verdensklasse

Nøkkeltall Aker 2007 2006 2005

Driftsinntekter * Millioner kroner 61 702 52 791 40 020

EBITDA * Millioner kroner 3 867  2 875 1 929

Kontantstrøm før finansiering Millioner kroner -642 3 396 4 843

Kontanter Millioner kroner 12 281 895 1 102

Verdijustert egenkapital per aksje før utbytte 31.12    Kroner 460,28  503,26  287,73 

Antall ansatte (31.12) * Antall årsverk 27 096 25 088 22 737

Konsernsjef  Leif-Arne Langøy

   Aker driver målrettet, langsiktig og lønnsom 

industriutvikling. Skyvelæret (bildet) måler en 

gjenstands dimensjoner – med presisjon.
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Aker Solutions
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SØR-
AMERIKA

Mumbai i India
er ikke synlig
på kartet.

AFRIKA

ASIA

Ingeniørtjenester 
og prosjektering 
av prosessanlegg – 
petro-kjemisk industri, 
gruve- og metall-
industrien, kraft-
produksjons-
anlegg.

1

3

4

5

Feltutvikling
Studier, tidligfaseprosjektering og EPC for 
faste og flytende offshoreplattformer, faste 
og flytende LNG-terminaler, olje- og 
gassanlegg på land.

2 Vedlikehold
Vedlikehold, modifikasjon 

og drift av offshoreplattformer og 
olje- og gassinstallasjoner på land. 

Fjerning og resirkulering av 
utrangerte offshoreinstallasjoner. 

Melkøya

Snøhvit

Aker
Spitsbergen

Ormen Lange

Produkter & 
teknologier
boreutstyr (bla. 
RamRig™- et 
avansert boresystem spesielt egnet for 
boring på dypt vann), brønnintervensjon-
sløsninger, offshore laste- og losse-
systemer, forankrings-systemer, prosessut-
styr for olje- og gassbehandling. 
I tillegg tilbys avanserte 
marine operasjoner 
gjennom datterselskapet, 
Aker Marine Contractors 
(60 %).

Undervannsprodukter 
og løsninger
Produksjonssystemer, kontrollsystemer, 
fleksible styringsrør (umbilicals), ustyr og 
systemer for undervanns prosessering, 
gasskompresjon, vann- og gassinjeksjon, 
pumper, stigerør for borerigger.

Fem globale 
forretningsområder

Aker Holding er 
største aksjonær med

41,0 % av aksjene.

Nøkkel-
steder 41,0 %

Konsernet har
33 000 ansatte,

over 24 000 er fast 
ansatte og rundt 

9 000 innleide.

3000 meter: 
Dual RamRig 
kan operere 
ned på 3000 
meters dyp og 
bore helt ned til 
10 000 meter.

Dual RamRig™
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Aker Solutions

Aker Solutions styrker posisjonen som en le-
dende leverandør av ingeniørtjenester og fa-
brikasjon, teknologiprodukter og totalløsnin-
ger til energi- og prosessindustrien. 

Fire av selskapets fem globale forret-
ningsområder er spisset mot olje, gass og 
energimarkedet. Det femte området retter 
virksomheten mot ingeniørtjenester og pro-
sjektering av prosessanlegg innenfor petro-
kjemi og gruve- og metallindustri (se grafikk).

Markeder i vekst
Aker Solutions hovedmarkeder er i vekst og 
utsiktene er positive. De viktigste verdidri-
verne i konsernet er den økende internasjo-
nale etterspørselen etter energi, vedlikehold 
og oppgradering av eksisterende olje- og 
gassfelt, utbygging av nye felt og ny tekno-
logi for økt utvinningsgrad. 

Aker har i 2007 redusert sitt finansielle 
engasjement i Aker Solutions. Eierandelen 
på 41 prosent i Aker Solutions er overtatt av 
Aker Holding. I dette eierselskapet kontrolle-
rer Aker 60 prosent, den norske stat eier 30 
prosent og Wallenberg-selskapene Saab og 
Investor eier henholdsvis 7,5 prosent og 2,5 
prosent. Transaksjonen frigjorde kapital til ny 
industriell satsing i Aker, og løsningen gir en 
langsiktig stabil eierstruktur i Aker Solutions. 
Etableringen av Aker Clean Carbon, der Aker 
Solution bidrar med teknologi for CO

2
 fangst 

og Aker med kapital, er et eksempel på ny 
industrisatsing med  Aker Solutions som 
partner. 

Positive utsikter
Aker Solutions venter fortsatt gode markeder 
for forretningsområdene i 2008. Styrking av 
resultatene vil prioriteres fremfor økning i om-
setning. Fokus er å gjennomføre prosjekter 

effektivt og lønnsomt, og vinne de riktige pro-
sjektene til de riktige betingelsene. 

Selskapet har iverksatt et forbedringspro-
gram for å styrke konkurransekraften ytter-
ligere. Ambisjonen er å redusere kostnader 
med mer enn en milliard kroner over en peri-
ode på to til tre år. Målet er å oppnå en EBITDA 
margin på 8 prosent i 2008 og 9-11 prosent 
innen 2010, opp fra 6,8 prosent i 2007.  

Aker Kværner skifter i 2008 navn til Aker Solutions. Selskapet fortsetter 
fremgangen, og er den foretrukne partneren for prosjekter og tjenester  
til energisektoren og prosessindustrien – med hele verden som marked. 

Styrker posisjonen  
i energimarkedet

Nøkkeltalll Aker Solutions 2007 2006 2005

Driftsinntekter Millioner kroner 57 957 50 592 36 940

EBITDA Millioner kroner 3 913 2 872 1 816

EBITDA margin Prosent  6,8  5,7  4,9 

Ordreinngang Millioner kroner 57 942 62 271 48 522

Ordrereserve (31.12) Millioner kroner 58 261 59 695 51 937

Antall ansatte (31.12) Antall årsverk 24 427 22 722 18 324

Konsernsjef  Simen Lieungh

   Verdens ledende på fleksible styringsrør   

(umbilicals) på store havdyp.

De ansatte i Aker Solutions leverte

et meget godt resultat i 2007.      
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Aker Drilling

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dobbel kapasitet

Null utslipp

1 2

Boligdel

Livbåter

Bro og
kontrollrom

Drillers
cabin

DRILLERS CABIN: Mann-
skap trener på bore-
operasjoner i simulator.

BOLIGKVARTER: 
Det er fire etasjer i komplek-
set. I 1. etasje er det 35 
lugarer. 70 lugarer i 2. etasje 
og 35 i 3. etasje. 4. etasje 
inneholder kontrollrom, 
telecomrom, mottak og 
venterom for helidekk, samt 
kontorer og møterom.

NORD-
SJØEN

NORSKEHAVET

BARENTSHAVET

Oslo

Tromsø

60°

65°

70°

75°

80°

Polarsirkelen

Hovedkontoret 
ligger i Stavanger.

Nyhetsgrafikk.no

Dusj/
toalett

TV
Seng

Dobbel RamRig® øker riggens 
effektivitet og operasjons-
dyktighet gjennom muligheten 
for parallelle operasjoner.

Fjernoperert 
og mekanisk 
håndtering 
av borerør, 
foringsrør 
og stigerør.

Designet for null 
utilsiktede utslipp 
i havet.

To 85 tonns 
dekk-kraner laster og 
losser riggen. 

Variabel
dekklast er
7000 tonn.

Riggen har en unik skrogtype 
som gir en stabilitet som 
sikrer effektiv drift under 
værforhold der andre 
rigger må stenge ned.

Riggene er konstruert 
for boring av brønner 
på 10 000 m lengde, 
på vanndybder ned 
til 3000 m.

Aker ASA er største aksjonær 
med 100 % av aksjene.

100 %

Riggene er av 
Aker H6-e design og
bygges av Aker Solutions.

AKER SPITSBERGEN 
er leid ut til StatoilHydro på 
3-10 års kontrakt (2011-2018), 
pluss opsjoner på 5 X2 år.

AKER BARENTS 
er leid ut til Aker 
Exploration på 3 års 
kontrakt (2011), pluss 
opsjoner på 2 x 1 år. 

Aker bygger opp en 
fullverdig drifts-
organisasjon som vil 
være 430 kvalifiserte 
medarbeidere.

I drift når andre stenger

Borer ned til 10 000 m

Riggene er utviklet 
for å kunne operere 

sikkert og effektivt på 
dypt vann og under 

tøffe klimatiske forhold 
eller i miljøsensitive 

områder. Riggene 
tåler bølger på 
over 35 meter.

Tåler tøffe 
værforhold

35 meter

90 m
eter

70 meter

35 meter

140 enkeltlugarer
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Aker Drilling

Aker Drilling er en integrert boreentreprenør 
som skal eie og operere offshore boreenhe-
ter. Selskapets har to halvt nedsenkbare rig-
ger av Aker H-6e design under bygging. Rig-
gene er utviklet for å kunne operere sikkert 
og effektivt på dypt vann og under krevende 
klimatiske forhold.

Langsiktige kontrakter
Det er inngått langsiktige avtaler for utleie av 
de to sjettegenerasjons boreriggene, Aker 
Spitsbergen og Aker Barents, med henholds-
vis StatoilHydro og Aker Exploration. Kontrak-
ten med StatoilHydro omfatter boreoppdrag 
på Halten Nordland i Norskehavet, og vil ha 
en fast varighet på mellom tre og ti år. Avta-
len omfatter også mulighet for ytterligere fem 
opsjoner på to år hver. Aker Spitsbergen skal 
leveres i slutten av juli 2008. 

Avtalen med Aker Exploration gjelder 
Aker Barents, som skal leveres i desember 
2008. Dette er en tre års avtale for operasjo-

ner på norsk sokkel, med opsjoner som gir 
Aker Exploration mulighet til å kunne forlenge 
avtalen med ytterligere to ganger ett år. 

Attraktive rigger
Kontraktene bekrefter at de to boreriggene 
er attraktive i markedet. Markedet er preget 
av mangel på riggkapasitet. Etterspørselen 
etter avanserte borerigger er ventet å øke de 
neste årene, og Aker Drilling vurderer fortlø-
pende mulighetene for å utvide flåten. 

Selskapets to første rigger leveres av Aker 
Solutions, som er verdensledende på utvik-
ling og bygging av halvt nedsenkbare bore-
enheter. Aker H-6e-designet bygger på de vel-
prøvde konseptene Aker H-3 og H-4.2 som er 
brukt verden over i flere tiår. 

Effektiv drift
Den unike skrogtypen gir en stabilitet som 
sikrer effektiv drift under værforhold der an-
dre rigger må stenge ned. Skjermede ope-

rasjons- og inspeksjonsområder bidrar til ra-
sjonell og sikker drift. Dobbel RamRig™ gjør 
det mulig å utføre parallelle operasjoner og 
effektiviserer driften. 

I rekrutteringsarbeidet opplever Aker Dril-
ling stor interesse som en attraktiv arbeidsgi-
ver. Mer enn 14 000 søknader er mottatt på 
de stillingene som hittil er utlyst. Selskapet vil 
i løpet av 2008 ha en fullverdig driftsorgani-
sasjon på ca. 430 ansatte, hvorav om lag 400 
er offshore. 

Aker Drilling går inn i en ny epoke. I 2008 får riggselskapet levert verdens 
to største og mest avanserte boreenheter, Aker Spitsbergen og Aker 
Barents.  Begge riggene er sikret gode og langsiktige kontrakter. Aker har i 
2008 økt eierandelen fra 45 til 100 prosent i Aker Drilling

Starter boring med  
verdens største rigger

Nøkkeltall Aker Drilling 2007 2006 2005

Driftsinntekter Millioner kroner 0 0 0

EBITDA Millioner kroner -76 -34 -4

Antall ansatte (31.12) Antall årsverk 70 18 -

Konsernsjef  Geir Sjøberg

Verdens største og mest avanserte boreenhet, Aker Spitsbergen, starter boring for StatoilHydro på norsk 

sokkel i andre kvartal 2008. 

Aker Drilling fremstår som en attraktiv arbeidsgiver. 

Mange søker stillinger i selskapet. 
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Aker Floating Production

Ekvator

* FPSO= Floating Production,
Storage and Offloading. 

** SMART = Standardized,
Modularized, Attractive day
rates, Reliable og Technically
proven.

Aker ASA 
eier 51,1 prosent 
av aksjene i selskapet.

Floating Produc-
tion har kjøpt tre 
suez max tanskip 
som bygges om til 
FPSO-er ved 
Jurong Shipyard i 
Singapore.

Nye vekstområder for olje- og gassutvinning
norsk maritim kompetanse er foretrukket 
– også i beltet rundt ekvator (Benign).

Mexico

Brasil

Vest-Afrika

India

Sørøst-Asia

1 2SMART 1: Gjennom-
bruddet var kontrakten 
med oljeselskapet 
Reliance Indus-
tries Ltd i India. 
Planlagt start 
for oljeproduk-
sjon er i 2. 
kvartal 2008, og 
gassproduksjon 
høsten 2008. 

De 15 tankene har en 
lagringskapasitet på 1,3 
millioner fat olje.

FPSO-en er klar for 
lossing etter ca. 3 
ukers produksjon.

Oljen sammen med 
gass og vann kommer 
opp av seg selv pga. 
trykket. Ombord 
vidreforedles den i de
forskjellige prosessene 
som er installert på 
dekket.

Tid er 
penger for 

oljeselskapene, og 
SMART-konseptet kan 

gjennomføres på 12 til 16 
måneder. Konkurren-
tene trenger normalt 

24 måneder. 

1100 til 
1400 m

145 m

Aker Smart 1 skal 
operere på MA-feltet 
i Bengalbukten.

Aker Floating 
Production har en 
samlet kontrakt på 
USD 1,35 milliarder 
for å leie ut FPSO-
en, og for drift og 
vedlikehold av 
skipet, over en 
periode på 10 år. 

Kran

4 livbåter

Swivel

Manifold Flammetårn

Fire gass-
kompressorer

Tag modul

Separasjons-
moduler

Utstyrsmodul

Kraft-
moduler

Høy leteaktivitet. 
Rolige farvann utenom 
monsuntiden. 
Store utviklings-
muligheter.

51,1 %

Aker Floating Production samarbeider med Aker Solutions 
som leverer subsea-løsningen til Reliance-prosjektet og 
subsea installation. 

Smart 1 kan ta imot 80 000 fat 
brønnstrøm i døgnet, hvorav over 
60 000 fat kan være olje. Men dette 
avhenger av hvor tung oljen er og 
hvor lett det er å separere den fra 
vannet. Oljeproduksjonen kan derfor 
være høyere.

Bengalbukta

Nyhetsgrafikk.no

Brønner

Swivel

Riser Forankringsliner

Turret
and 
Buoy

Gjennomskjæring av baugen

Skipet sett fra havbunnen

FPSO

Riser
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Aker Floating Production

Aker Floating Production tilbyr oljeselskap, 
som opererer i havområdene rundt ekvator, 
en unik løsning som selskapet markedsfører 
under Smart konseptet. I bunnen av konsep-
tet ligger en standardløsning for produksjons- 
og lagringsskip, såkalt FPSO (Floating Pro-
duction, Storage and Offloading). 

Reliance Industries, et av Indias største 
og mest suksessrike selskaper, har inngått 
en avtale med Aker Floating Production om 
leie og drift av selskapets første skip Aker 
Smart 1. Avtalen er i 2008 bekreftet til ti år. 

Gjennombruddet
Kontrakten er på til sammen USD 1,3 milli-
arder, inkludert drifts- og vedlikeholdstjenes-
ter for USD 200 millioner som gjøres av dat-
terselskapet Aker Borgestad Operations (50 
prosent eid). I tillegg samarbeider Aker Floa-
ting Production med Aker Solutions, som le-
verer undervanns produksjonsløsninger og 
marine operasjoner. 

Aker Smart 1 skal operere på MA-feltet i 
Krishna Godavari Basin, Bengalbukten, i India 
på 1000 til 1400 meters havdyp. Planlagt start 
for oljeproduksjon er i andre kvartal 2008, og 
gassproduksjonen er ventet å starte høsten 
2008. Reliance er operatør på feltet. 

Raskere i produksjon
Aker Floating Production bygger om tankskip 
til fleksible FPSOer. Tilpasningene av utstyr til 
kundens spesifikasjoner er enkle og rimelige 
å gjennomføre. Dagratene, som oljeselska-
pet betaler for å leie skipet, er attraktive sam-
menlignet med andre produksjonsløsninger. I 
tillegg kommer oljeselskapet tidligere i pro-
duksjonsfasen. Dette gir raskere inntekter, og 
kunden sparer tid og kostnader.

Kontraktene i India utvider basen av kunn-
skap og spisskompetanse i Aker Floating 
Production. Dette har stor verdi for nye in-
teressante prosjekter som bearbeides og 
følges opp med med anbud. Utsiktene for 
FPSO-markedet i havområdene rundt ekva-
tor ser lovende ut.
    

Aker Floating Production eier, operer og leier ut skip for produksjon og 
lagring av olje og gass. Gjennombruddet kom i India, og samarbeidet  
med oljeselskapet Reliance Industries Ltd. utvides.

Utvider samarbeidet for  
olje- og gassproduksjon

Nøkkeltall Aker Floating Production 2007 2006

Driftsinntekter Millioner kroner 591 6

EBITDA Millioner kroner -79 -45

EBIT Millioner kroner -79 -45

Resultater før skatt Millioner kroner -131 -11

Ordreinngang Millioner kroner 6 318 0

Ordrereserver (31.12) Millioner kroner 6 318 0

Antall ansatte (31.12) Antall årsverk 37 15

Konsernsjef  Svein Olsen

Separasjonsmodulen til produksjons- og lagrings-

skipet Aker Smart 1.
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Aker Exploration

Norskehavet

1 Store områder 
scannes med 
EM-data/grids.

Totalt er det 81 milliarder
fat uoppdagende 

oljeekvivalenter
på norsk
sokkel.*

3 Data fra skipet tolkes, selskapet 
har spisskompetanse.

GeologerGeofysikere

10  til 14 streamere trekkes etter 
Ramform-fartøyet.
Med 1 km bredde og
8 km lengde er dette verdens
største objekt i bevegelse.

Hvert 14. sekund registreres
6480 punkter 500 ganger 
i sekunder. Dette 
generer 12,96
terrabyte data
per dag.

Skipet kan
scanne 215 
kvadratkilo-
meter daglig.        

2 Investering i 3D seismikk

Jakter på mer 
olje og gass

PL283 (12,5%)

PL416 (15%)

PL460 
(30%)

PL343 
(35%)

PL462S (30%)

PL468
(100%)

PL321b (35%)

PL428 (30%)

PL474 (30%)
PL256 (100%)

PL259 (30%)

PL491
(30%)

PL490
(20%)

Letebrønner
(eierandel i %)
= Produksjons-
lisenser

PLNordsjøen

Barents-
havet

Oslo

Hammerfest

Harstad

Bodø

Trondheim

Bergen

Stavanger

Kristiansand

65°

70°4 Leteboring med 
Aker Barents. 

26 %

Aker Exploration har 
byttet rigg mot eier-
andeler i lisenser med 
oljeselskaper som:

StatoilHydro
Pertra
Talisman Energy
ENI
Chevron
Marathon Oil
Lundin Petroleum
Endeavour

Attraktiv partner

Uoppdagende
resursser på 
21 milliarder fat
oljeekvivalenter*.

Midt

Barents-

havet

Norske-

havet

Nord-

sjøen

Nord

Sør

17 mrd.
(80 %)

Aker 
Eksplorations
fokusområder

* KILDE:  Oljedirektoratet/ Rystad Energy

4 mrd.
(20 %)

RAMFORM-FARTØYENE
har en hastighet på 4, knop
under seismikksøket.

RELUME

Aker Exploration har kontrakt 
med Electromagnetic 
Geoservices (emgs) om å 
kartlegge attraktive borepros-
pekter på norsk sokkel. 

Aker ASA er
største aksjonær

med 54,6 %
av aksjene.

54,6%

Målet er
å bore 5-7

brønner
per år.

Nyhetsgrafikk.no

Uoppdagede 
ressurser

2008/2009: Første 
letebrønn med 
Aker Barents er i 
PL 304 (30%) i 
nærheten av 
Alvheimfeltet.

Polarsirkelen
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Aker Exploration

Aker Exploration er et rendyrket leteselskap, 
og er prekvalifisert som operatør på norsk 
kontinentalsokkel. Selskapet er en partner 
som skal bidra til å finne mer olje og gass. 
Fra desember 2008 leier Aker Exploration 
verdens største og mest avanserte borerigg, 
Aker Barents, i tre år, med opsjon på å for-
lenge avtalen med ytterligere to år.

Ved utgangen av februar 2008 har Aker 
Exploration en portefølje med eierandeler 
i 15 lisenser. Andeler i seks blokker ble til-
delt i TFO 2007 (Tildeling i forhåndsdefinerte 
områder).

Rigg for olje
Leteselskapet tilbyr en unik løsning: Rigg for 
olje. Det vil si at Aker Exploration tilbyr olje-
selskapene å benytte Aker Barents for lete-
boring, med motytelse i form av eierandeler 
i lisenser. 

Oljeproduksjonen i Norge er på vei ned. 
Leteprogrammer for å finne mer hydrokarbo-
ner øker i omfang. Aker Exploration vil være 
med på å skrive et nytt kapittel i den norske 
olje- og gasshistorien. 

Selskapet har bygget opp en sterk orga-
nisasjon med geologer, geofysikere og per-
soner med spisskompetanse på reservoa-
rer. I samarbeid med ledende tjenesteleve-
randører gjennomføres undersøkelser for å 
kartlegge potensielle olje- og gassressurser 
under havbunnen ved bruk av elektromag-
netiske og seismiske data. Dette øker sann-
synligheten for å finne mer hydrokarboner før 
leteboring besluttes. 

Fokus mot nord
Oppmerksomheten rettes mot områder der 
det allerede er påvist hydrokarboner i den 
nordlige delen av Nordsjøen, Norskeha-
vet og Barentshavet. Aker Exploration har i 
2007 inngått avtaler med oljeselskaper som 

StatoilHydro, Pertra, Talisman Energy, ENI, 
Chevron, Marathon Oil, Lundin Petroleum og 
Endeavour. 

Det brede samarbeidet med norske og 
internasjonale partnere bekrefter at Aker 
Explorations forretningsmodell er attraktiv for 
både store og mindre oljeselskaper. Letesel-
skapet tar sikte på å bore fem til syv brøn-
ner per år. 

Aker Exploration tar i bruk ny teknologi på en innovativ måte i jakten på 
mer olje og gass. Leteselskapet har en portefølje av eierandeler i attraktive 
lisenser i den nordlige delen av norsk sokkel.

Jakter på mer olje og  
gass på norsk sokkel

Konsernsjef  Bård Johansen

Nøkkeltall Aker Exploration 2007 2006

Driftsinntekter Millioner kroner 0 0

EBITDA Millioner kroner -232 -37

EBIT Millioner kroner -233 -37

Resultat etter skatt Millioner kroner -110 -8

Antall ansatte (31.12) Antall årsverk 18 8

   Aker Exploration har et nytt kapittel av norsk 

olje- og gasshistorie i sikte. Leteselskapet tar 

sikte på å bore fem til syv brønner per år. Ved 

inngangen til mars 2008 er Aker Exploration 

operatør i to lisenser.
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Aker Oilfield Services

Kontroll av 
brønnen

Brønninter-
vensjospakken 
sørger for 
sikkert inngrep 
i reservoaret.

2

Moonpool 
området 

Utstyret som gir tilgang 
til brønnen kjøres 
gjennom «moonpool» 
åpningen. Når utstyret 
er i ferd med å nå 
koblingspunktet på 
havbunn, henges det 
av i et passivt hiv- 
kompenseringssystem.

1

WELL INTERVENTION UNIT

Risere

Reservoar

Ventiltre (XMT)

Kontroll-
kabel

Opp til
3000 m

Takbergart

3 Intervensjon av brønn 
Verktøy blir kjørt på wireline 

traktor inn i den horisontale delen 
av brønnen for å utføre vedlikehold 
eller gi tilgang til nye soner.

44,4 %

Aker ASA 
eier 44,4 prosent 
av aksjene 
i selskapet.

Første 
signerte kontrakt er for
Petrobras i Brasil. Oppstart senest 
2010, verdi USD 350 mill 
- over fem år.

Lengde 157 m

Inntil seks fartøy er 
bestilt ved Aker 
Yards. Ombord er 
det innovative 
løsninger for 
effektiv brønninter-
vensjon, håndter-
ing, testing, 
installasjon og  
konstruksjon av 
undervanns 
infrastruktur.

Seks fartøy 
bygges

Hoved-
markeder

Nord-Amerika

Nordsjøen

Afrika Sørøst-Asia

Nyhetsgrafikk.no

Fartøyet integrerer avanserte marine operasjoner 
med høyteknologiske undervannsløsninger. 
Intervensjonsenheten erstatter tjenester som 
tidligere har vært utført av borerigger. 

Fremtidens
vedlikehold av brønner

Effektiviteten til 
fartøyet gjør det 
lønnsomt å inter-
venere på brønner 
som produserer 
under pari. Fartøyet 
trenger ingen 
støttefartøy og 
opererer derfor 
vesentlig billigere og 
raskere enn konven-
sjonelle løsninger.

Redusert
utvinningskost

OSCV 03

OSCV 06 WI

Moonpool 
området
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Aker Oilfield Services

Aker Oilfield Services er spesialister på in-
tervensjon av undervannsbrønner helt ned til 
3000 meter under havflaten. Selskapet bidrar 
til å øke utvinningsgraden av olje og gass på 
eksisterende undervannsfelt. 

Spisskompetanse, teknologier og løs-
ninger for effektiv håndtering av reservoar 
og brønner, sparer oljeselskapene for både 
tid og penger. I tillegg til brønnintervensjon 
består selskapets tjenester av testing, instal-
lasjon, vedlikehold og utskiftning av under-
vanns ventiltrær, utstyr og systemer. 

Optimalisert løsning
Oljeselskapene oppnår betydelig kostnads- 
og tidsbesparelse på dypvannsoperasjoner 
sammenlignet med konvensjonelle interven-
sjonstjenester som utøves fra rigger. Aker Oil-
field Services` unike løsning er å benytte av-
anserte intervensjonsfartøy, kombinert med 
teknologi som bidrar til sikre og effektive 
operasjoner på dypt vann.  

Fartøyene integrerer avanserte marine 
operasjoner med høyteknologiske under-
vannsløsninger. Nye løsninger for både kvei-
lerør – og wireline basert brønnintervensjon 
gjør vedlikehold av olje- og gassbrønner 
effektivt.

Gjennombrudd med Petrobras
Aker Oilfield Services ble etablert i 2007 som 
et samarbeid mellom Aker-selskaper og un-
dervanns entreprenørselskapet DOF Sub-
sea. Allerede i selskapets første driftsår kom 

gjennombruddet i Brasil. Kunden, oljeselska-
pet Petrobras, tar i bruk ny teknologi og løs-
ninger som utfordrer de etablerte metodene 
i industrien.

Petrobras er en internasjonal pioner på 
dypt vann. Kontrakten, som vil starte senest 
2010, har en verdi på USD 350 millioner for 
de første fem årene, med opsjon på ytterli-
gere fem år. Aker Oilfield Services opple-
ver stor interesse i markedet for selskapets 
brønnintervensjons tjenester. Det første inter-
vensjonsfartøyet leveres i midten av 2009. 

Aker Oilfield Services gjør det raskere, sikrere og mer kostnadseffektivt  
for oljeselskapene å vedlikeholde produksjonsbrønner på store havdyp. 
Gjennombruddet kom i Brasil.

Spisser kompetansen  
mot store havdyp

Nøkkeltall Aker Oilfield Services 2007

Driftsinntekter Millioner kroner 0

EBITDA Millioner kroner -26

EBIT Millioner kroner -26

Resultat før skatt Millioner kroner -6

Ordrereserve (31.12) Millioner kroner 1 888

Antall ansatte (31.12) Antall årsverk 10

Konsernsjef  Per-Ola Baalerud

   Innovative løsninger øker utvinningsgraden av 

olje og gass – raskt og effektivt. 

   Bygger opp en topp moderne flåte.
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Aker American Shipping

Færre skip tilgjengelig

0

50

100

150

200

250

300

350

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014

Forventede
vekst-
områder

Kurven viser det 
forventede antall 
dødvekt tonn 
produkttank-
skip som vil 
bli foreldet 
fram til 2015
i USA. 12 skip i 2011,

25 i 2015

1,3 mrd. dollar

Rederiet bygger en flåte på ti 
produkttankskip og to 
shuttletankere.Ni skip 
leverers i perioden 2008-2011. 
Tre ble levert i 2007.

Aker American Shipping har inngått 
en opsjonsavtale for bygging av 

inntil 13 tankere til en samlet 
verdi av USD 1,3 milliarder 

fra juli 2011 til juli 2015. 

I 2015 blir produkttankere med
enekltskrog forbudt.

38’

330’

46’

PUERTO 
RICO

MEXICO-
GULFEN

HAWAII

Nordpolen

Anchorage

Los Angeles

Portland
Seattle

New
York

Jacksonville

Norfolk

Houston

Boston

PANAMA

2007
2008

Overseas
Tampa

Overseas
New York

Overseas
Texas City

Overseas Nikiski

Overseas Los Angeles

Overseas Long Beach

Overseas Martinez

Overseas Chinook

Overseas Cascade

Overseas Anacortez

Oversas Huston

Økt transportbehov.

Etterspørselen etter sjø-
transport forventes å øke.

Nyhetsgrafikk.no

Aker ASA er 
største aksjonær 
med 53 %
av aksjene.

ALASKA

USA

CANADA

GRØNLAND

MEXICO

Polarsirkelen

Norge

2015
2014

2013
2012

2011
2010

2009

53%

24. mars 1989 forliser 
Exxon Valdez utenfor Alaska. 
10,9 millioner gallons med 
råolje renner ut. I 1990 vedtas 
Oil Pollution act som krever 
at alle skip skal ha dobble 
skrog fra 2015.

* Overseas 
Shipholding Group, 
Inc og OSG 
America L.P 

2008: Ti produkttankskip og 
to shuttletankere er leid ut til 
OSG* på bareboat charter. 
OSG har allerede time 
charteret 11 av skipene 
til kunder i USA. 

Overseas
Boston

Fakta om
Jones Act skipene

46 000 tonn
180 m

53 800 m3

Vekt
Lengde
Kapasitet

1 2
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Aker American Shipping

Aker American Shipping videreutvikles som 
rederi. Det skjer etter at selskapet i desem-
ber 2007 gjennomførte en deling av virksom-
heten i et rederi og et skipsverft. Aksjene i 
verftet i Philadelphia ble solgt for til sammen 
437 millioner kroner. 

Rendyrkingen er et offensivt grep i den 
videre satsingen i det amerikanske markedet. 
Etterspørselen etter produkt- og shuttletan-
kere i USA er økende. En sterk drivkraft er Oil 
Pollution Act of  1990. Denne loven ble ved-
tatt etter at oljetankeren Exxon Valdez forliste, 
og førte til betydelige oljeutslipp, og krever at 
alle tankskip skal ha doble skrog innen 2015. 

Robust marked
Alle skip som frakter varer mellom amerikan-
ske havner, må i tillegg både være bygd i 
USA, seile under amerikansk flagg og være 
drevet av amerikanere, ifølge lovene i US Jo-
nes Act. Dette gir et godt grunnlag for et vok-
sende og robust marked fremover. 

Aker American Shipping samarbeider 
med Overseas Shipholding Group (OSG), 
som er et av verdens ledende shippingsel-
skaper og notert på New York-børsen. OSG 
står for drift og videre utleie av skipene til 
oljeselskaper og sluttbrukere i USA. 

Rask vekst i flåten
Aker American Shipping har en flåte på ti pro-
dukttankskip og to shuttletankere, som alle er 
leid ut til OSG på bareboat charter. OSG har 
allerede time charteret 11 av skipene til kun-
der i USA. Tre av skipene ble levert i 2007. 
Ni skip leveres i perioden 2008-2011. Aker 
American Shipping har inngått en opsjonsav-
tale for bygging av ytterligere 13 produkttan-
kere til en samlet verdi av USD 1,3 milliarder 
fra juli 2011 til juli 2015. 
Aker tar sikte på å redusere eierandelen i re-
deriet. Dette har sammenheng med at ameri-

kanske bestemmelser kan komme til å legge 
begrensinger på Akers videre maritime sat-
singer utenfor USA. 

Aker American Shipping bygger opp det ledende rederiet i USA innenfor 
produkttankskip og shuttletankere. Rederiet tar sikte på å øke flåten til  
25 topp moderne skip.

Rendyrker satsing 
på ledende rederi

Konsernsjef  Rober Kurz

Nøkkeltall Aker American Shipping 2007 2006 2005

Driftsinntekter Millioner kroner  74  -    -   

EBITDA Millioner kroner  64 -4 -4

EBIT Millioner kroner  64 -4 -4

Resultat før skatt Millioner kroner -255 50 -10

Antall ansatte (31.12) Antall årsverk  1  -    -   

   Produkttankeren Overseas Long Beach ble 

levert i juni 2007. Aker American Shipping tar 

sikte på å øke flåten til 25 topp moderne skip. 
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Aker Philadelphia Shipyard

150

Aker ASA er 
største aksjonær 
med 50,3 %
av aksjene.

50,3%

Det er ca. 700 ansatte 
og 450 innleide ved 
verftet i Philadelphia.

Produkttankere eller
shuttle tankere 

Installasjons-
dokken

180 m

3 produkt-
tankere

9 skip skal
leveres

I perioden 2003-2006 leverte 
verftet fire containerskip.

Opsjon 
på 13
skip til

2007 2008
til 2011

2011
til 2015

Gulf Coast

Rocky 

West
Coast

East
Coast 

40

25

10+ - gjennom 
Panamakanalen

Hovedrutene for 
produkttankere

Florida

45

175

615

340
Tallene viser antall bruttotonn 
som ble fraktet i 2006.

Pennsylvania

Aker 
Philadelphia
Shipyard

Gulf Coast-markedet 
vil øke med 20% 
fram til 2016.

Energiforbruket i Florida 
øker mer enn gjennom-
snittet i USA.   

Det finnes ingen 
rørledning som er 
ferdigstillt i områdene.

Nyhetsgrafikk.no

Doble skrog

Flere skip
under bygging

Etterspørselen etter produkttan-
kere og shuttle tankere er sterk 
økende i USA.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. 
US Jones Act krever at alle fartøy som frakter varer mellom amerikanske havner må være bygd i 
USA, seile under amerikansk flagg og drevet av amerikanere. 

GJENNOMBRUDD: Det kommersielle 
gjennombruddet var i 2005 med en avtale 
om bygging av ti produkttankere. Bill 
Clinton og Kjell Inge Røkke var tilstede.

• Det første far-
tøyet som ble 
levert var fregatten
USS United 
States, den ble 
sjøsatt i 1797. 

• Har bygget mange 
titalls skip til marinen 
og kystvakten fra 
slutten av 1700-tallet 
og frem til slutten av 
1990-tallet.

• Siste oppgave for marinen 
var modernisering av hangar-

skipet The John F.
Kennedy, i 1995.

I 1996 stengte 
verftet.

• Aker har i samspill med lokale 
myndigheter i Philadelphia bygget 
opp et topp moderne verft for bygging 
av skip til Jones Act markedet.  

Philadelphia
regnes som

føde-
stedet
til US
Navy.

Fakta om Jones 
Act skipene*

* Fakta på produkttankere.

46.000 tonn
6

26+6
14,6 kn

14.000 nm

Vekt
Tanker
Mannskap
Hastighet
Radius Tørr-

dokken

Mellom skrogene 
er det ca. 2 meter.

Stålplatene er 14
mm tykke.

Tørr-
dokken
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Aker Philadelphia Shipyard

Aker Philadelphia Shipyards bygger på lange 
og stolte tradisjoner til Philadelphia Naval 
Shipyard. Philadelphia regnes som fødeste-
det til US Navy. 

Gjennom 200 år, fra slutten av 1700-tal-
let, har verftet levert mange titalls skip til den 
amerikanske marinen og kystvakten. Aker 
har i samspill med lokale myndigheter i Phi-
ladelphia fått frem et topp moderne verft for 
bygging av skip til det lovende og robuste 
US Jones Act markedet. US Jones Act krever 
at alle kommersielle fartøy, som frakter varer 
mellom amerikanske havner, må være bygd 
i USA.

Ledende markedsposisjon
Aker Philadelphia Shipyard har tatt den le-
dende posisjonen for bygging av produkttan-
kere. I 2007 ble det levert tre produktankere. 
I perioden 2008-2011 skal det leveres syv 
produkttankere og to shuttle tankere. I tillegg 
har verftet inngått en opsjonsavtale om byg-
ging av inntil 13 produkttankere til en samlet 
verdi av USD 1,3 milliarder med leveranser 
fra 2011 til sommeren 2015. 

Alle de 25 skipene er av designet Vete-
ran MT-46 Jones Act produkttankere (46.000 
dødvekttonn), og kan enkelt tilpasses og 
bygges om til shu ttle tankere eller kjemika-
lieskip. Denne fleksibiliteten og betydelige, 
oppnådde forbedringer i produktivitet gir 
Aker Philadelphia Shipyard store konkurran-
sefordeler.

Rendyrket verftssatsing
Selskapet videreutvikles som et rendyrket 
verftsselskap etter at Aker American Ship-
ping solgte alle aksjene i Aker Philadelphia 
Shipyard i desember 2007. I forkant av no-
teringen på Oslo Axess gjennomførte verfts-

selskapet en emisjon som styrket den finan-
sielle stillingen til Aker Philadelphia Shipyard 
for videre vekst. 

Aker Philadelphia Shipyard har dermed 
forbedret posisjonen ytterligere for å utnytte 
de unike mulighetene som ligger i US Jones 
Act markedet fremover.  Flåten av skip begyn-
ner å bli gammel. Innen utgangen av 2015 er 
det et krav i USA om at alle tankskip i USA 
skal ha doble skrog. 

Aker Philadelphia Shipyard er USAs mest moderne og kostnadseffektive 
skipsverft. Ordrereserven er solid, og selskapet styrker stillingen i robuste 
markeder for bygging av produkttankere.

Bedrer stillingen i 
robuste markeder 

Konsernsjef  Dave Meehan

Nøkkeltall Aker Philadelphia Shipyard 2007 2006

Driftsinntekter Millioner kroner  1 547  1 582 

EBITDA Millioner kroner  76  63 

EBITDA margin Prosent  4,9  4,0 

Ordreinngang Millioner kroner  1 700 0

Ordrereserve (31.12) Millioner kroner  5 301  4 023 

Antall ansatte (31.12) Antall årsverk  738  722 

   Produktiviteten øker. Topp moderne utstyr og 

anlegg, kvalifiserte fagarbeidere og lange 

verftstradisjoner gjør Aker Philadelphia Shipyard 

til USAs mest kostnadseffektive skipsverft. 
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Aker BioMarine

Krillolje 
produseres 

i Frankrike og
New Zealand.

Forskningssenter 
i Hovdebygda

76,3 % 

Innhold

Nyhetsgrafikk.no

SAGA SEA

Fangstområde

Aker ASA
eier 76,3 % av
Aker BioMarine

SÅRBART: Antarktis er sårbart. Aker BioMarine og WWF Norge 
samarbeider om bærekraftig høsting av krill i Sørishavet. 

 Farmasi

Kost-

tilskudd Akva-

kulturIngredi-

enser til 

mat og

drikke

To lisenser

Skånsom fangstmetode

Fiskeridirektoratet
i Norge har tildelt Aker 
BioMarine to lisenser

i Antarktis.

Kvoten
utgjør 1,5 % 
av den totale 
bestanden

NÆRINGSRIKT: Krillen 
kommer sprell levende 
ombord i skipet. Krillmel 
produseres i fabrikkskipet.Enorme mengder

Den samlede biomassen til 
krillbestanden anslås til 
400-500 millioner tonn, og 
tilsvarer dermed mer enn 
den samlede vekten av 
menneskene på jorden. 

Studier viser at dette er 
bioaktive stoffer som har 
positive effekter for hjerte 
og kar, hjerne, ledd og 
betennelser. 

Med Aker BioMarines fangstmetode, 
Eco-harvesting, tråles det kontinuerlig. Teknolo-

gien går i korthet ut på at sprell levende krill 
transproteres rett inn i fartøyet, og metoden 

sørger for at bifangst av fisk, fugler og 
andre dyr unngås. 

Kosttilskuddet
som lanseres
i 2008.

Fakta om krillen
Krill er små, rekelignende 
krepsdyr, som blir inntil seks 
cm lang og veier to gram. 

Krillen lever i store og tette 
stimer i Antarktis. 

Krillmel og
olje som

selges til 
oppdretts-

kunder i 
26 land.

Antioksidanten astaxanthin
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Aker BioMarine

Aker BioMarine kombinerer kunnskap om 
dypvannsfiske og fangst med marin bio-
teknologi. Selskapet satser innen kosttil-
skudd/ingredienser i matvarer, akvakultur og 
farmasi.

Merkenavnet Qrill™ er krillmel og krill olje 
til oppdrettsnæringen. Superba™ er merke-
navnet for selskapets produkter innen kosttil-
skudd og ingredienser i matvarer og nærings-
midler. Markedet for sunne, bio marine ingre-
dienser fortsetter å øke raskt både til men-
nesker, oppdrettsæringen, og som dyrefòr.

Verdikjeden styrkes
Aker BioMarine har to lisenser for fiske av krill 
i Antarktis, og selskapets fangstmetode, Eco-
Harvesting, viser lovende resultater – både 
teknologisk og økologisk. Krillmel produse-
res om bord i fabrikkskipet, mens høyverdig 
krillolje produseres i Frankrike og på New 
Zealand. 

Krillmelet Qrill™ er allerede en suksess 
hos oppdrettskunder i 26 land, og har vist 
gode dokumenterte resultater. I 2008 lanse-
res Superba™ som kosttilskudd til mennes-
ker, og det er inngått avtaler om salg gjen-
nom kjeder og andre distributører. Superba™ 
inneholder en høy konsentrasjon av Omega-3, 
bundet som marine fosfolipider og antiok-
sidanten astaxanthin. Dette er bioaktive 
ingredienser med dokumenterte og positive 
effekter for helse.   

Godt i rute
Aker BioMarine er godt i rute i henhold til sel-
skapets forretningsplan. Resultatet i 2007 
preges som planlagt av oppbygging av or-
ganisasjonen, produktutvikling og forbere-
delser til offensive fremstøt i internasjonale 
vekstmarkeder. Verdikjeden fra bærekraftig 

fangst til fremstilling av høyverdige, nærings-
rike produkter til kunder rundt i verden, er 
styrket. 

Selskapets ambisjon fremover er fortsatt 
å være en pådriver i den biomarine indus-
trien. Dette betyr at Aker BioMarine både sat-
ser målrettet på marin bioteknologi, utvikler 
ingredienser fra havets ressurser, og vil spille 
en aktiv rolle i oppbyggingen av et ledende 
internasjonalt selskap. 

Aker BioMarine oppnår fremgang i hele verdikjeden – fra bærekraftig 
fangst av krill, og frem til salg av høyverdige produkter under egne 
merkenavn. Bioteknologiselskapet er en pådriver i den biomarine 
industrien.

Pådriver i biomarine, 
sunne vekstmarkeder

Konsernsjef  Helge Midttun

Nøkkeltall Aker Biomarine 2007 2006

Driftsinntekter Millioner kroner  403  460 

EBITDA Millioner kroner -75  26 

EBITDA margin Prosent -18,6  5,7 

EBIT Millioner kroner -149 -13

Resultat før skatt Millioner kroner -204 -15

Antall ansatte Antall årsverk  342  350 

Kosttilskuddet Superba™ består av det sunneste 

sjøen har å by på. Forskningssenteret i Hovde-

bygda, utenfor Ørsta på vestkysten av Norge, står 

sentralt i selskapets utvikling. 
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Aker Seafoods dekker hele verdikjeden – fra 
fangst av hvitfisk, foredling av høyverdige 
produkter, og salg til de ledende dagligva-
rekjedene i Europa. Selskapet leverer ferske 
fiskeprodukter av torsk, sei og hyse 364 da-
ger i året. 

Kundene i Europa vil ha mer første-
klasses sjømat, viser utviklingen i 2007 og 
videre inn i 2008. Prisene peker oppover. 
Torsk, hyse og sei er det mye av i norske 
farvann, og ressursene forvaltes langsiktig 
med bærekraft som det viktigste premisset. 

Fisk på vandring
I 2007 ble det fanget og landet mindre fisk 
enn det kvotene tillater. Dette skyldes at flere 
viktige fiskefelt var stengt i andre halvår for 
å beskytte store mengder småfisk. Dessu-
ten vandrer fisken i perioder langt nordover i 
Norskehavet og lengre fra fastlandet. 

Redusert råstofftilgang i andre halvår 
2007 rammer både den norske kystflåten, 
Aker Seafoods` fartøy og selskapets fored-
lingsanlegg. Totalt i Norge ble det landet 24 
prosent mindre hvitfisk i andre halvdel av 
2007 enn i samme periode i 2006, i følge 
Norges Råfisklag. Forretningsområdet For-
edling Danmark og Sverige viser en god 
utvikling.

Satser i Europa
Gjennom oppkjøp er råstoffsituasjonen be-
dret. Aker Seafoods kjøpte i 2007 en eieran-
del på 60 prosent i Pesquera Ancora i Spa-
nia. Investeringen i spansk fiskeriindustri sik-
rer både kontroll over to operative, spanske 
trålere med fiskerettigheter, og en distribu-
sjonskanal til et av de største sjømatmarke-
dene i Europa med levering av saltet, fersk 
og frossen fisk.

I første kvartal 2008 ble Aker Seafoods’ kjøp 
av 70 prosent av aksjene i det franske sjø-
matselskapet Viviers de France gjennom-
ført. Selskapet eier foredlingsanlegg, og 
driver oppdrett av ørret og piggvar. Kjøpet 
øker både produksjonskapasiteten, distribu-
sjonskraften og bredden i produktporteføl-
jen. Frankrike er Aker Seafoods` største en-
keltmarked, og står for 28 prosent av selska-
pets omsetning.

I Norge er tilgangen på råstoff  styrket 
med kjøp av kvoter for mer fangst av torsk 
og sei. I 2008 vil det bli arbeidet videre med 
å ta ut lønnsomhetsforbedringer i eksiste-
rende virksomhet. Aker Seafoods forventer 
fremgang i marginer og resultat i 2008. 

Aker Seafoods har gjennomført oppkjøp av selskaper i Frankrike og 
Spania, og kjøp av flere kvoter i Norge. Dette er offensive grep i satsingen 
som et ledende europeisk sjømatselskap. 

Satser offensivt på
sjømat til Europa

Aker Seafoods

Konsernsjef  Yngve Myhre

Nøkkeltall Aker Seafoods  Proforma 2007 2006 2005

Driftsinntekter Millioner kroner  2 336  2 120 1 739

EBITDA Millioner kroner  189  195 135

EBITDA margin Prosent  8,1  9,2  7,8 

EBIT Millioner kroner  112 152  60 

Resultat før skatt Millioner kroner  28  104  11 

Antall ansatte Antall årsverk  1 324  1 167 1 235

Etterspørselen etter sunn sjømat øker i Europa.

Kvalitetsfisk fra Aker Seafoods.
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Forpliktelser

Hvordan resultater skapes, er minst like viktig 
som resultatene i seg selv. 

Gjennom bevisste holdninger og beviste 
handlinger bygger Aker tillit til ansatte, inves-
torer, kunder, leverandører, samarbeidspart-
nere og samfunnet som selskapet er en del 
av (se rammesak). 
Aktivt eierskap i Aker ASA er å ta ansvar – 
også for det samfunnet som Aker-selska-
pene, medarbeiderne og virksomhetene 
er en del av. Aker er en betydelig aksjonær 
i mange selskaper, og er representert med 
styreformannen og minst ett styremedlem 
i alle Aker-selskapene. Dette gir stor innfly-
telse på å skape, utvikle og foredle bedrifter 
som er lokale hjørnesteiner rundt i verden. 

Akers viktigste bidrag til samfunnet er å 
skape, utvikle og drive lønnsomme virksomhe-
ter som gir verdiskaping. På den måten bidrar 
virksomhetene og investeringene til langsiktig 
økonomisk, miljømessig og sosial utvikling.

Krav og oppfølging
Kravene til samfunnsansvar og oppfølgingen 
av ansvarlig, etisk og sunn forretningsdrift, 
skjer gjennom styret i hvert Aker-selskap. 
Både styret i Aker og det enkelte Aker-sel-
skapet vurderer løpende de samfunnsmes-
sige og sosiale konsekvensene av virksom-
hetene. En grunnforutsetning er at alle lover 
og regler etterleves. 

Alle Aker-selskapene er forpliktet til å 
etterleve et minimumskrav til sunne, etiske 
forretningsprinsipper som en ansvarlig sam-
funnsborger. De etiske retningslinjene i de 
forskjellige Aker-selskapene er rammer for 
hva som er ansvarlig atferd, men disse ret-
ningslinjene er ikke uttømmende. Ansatte bør 
alltid søke å utvise god dømmekraft og var-
somhet i sitt arbeid.

Internasjonale normer
Akers bedriftskultur og Aker-selskapenes 
felles verdigrunnlag er tuftet på god forret-
ningsskikk, ærlighet og respekt for andre 
mennesker. I tillegg hentes inspirasjon fra in-
ternasjonale normer som FNs Global Com-
pact, Global Reporting Initiative (GRI) og 
OECDs retningslinjer, som legger premis-
sene for Akers samfunnsansvar. Dette kan 
oppsummeres i fire retningslinjer i det dag-
lige arbeidet:

Mennesker: Kompetente og motiverte med-
arbeidere som arbeider for felles mål, er av-
gjørende for at selskapet lykkes. Med med-
arbeidere som representerer forskjellige kul-
turer, religioner og etniske grupper, rettes 
oppmerksomheten mot at hver enkelt medar-
beider kommer til sin fulle rett, og tar ansvar 
for egen helse og sikkerhet. Både holdnings-
skapende arbeid og handlinger styres av en 
forpliktelse til å beskytte menneskers rettig-
heter, og ta ansvar for selskapets interessen-
ter og omgivelser.

Miljø: Aker-selskapene arbeider systematisk 
for å redusere utslipp og belastning på mil-
jøet. Den største positive miljøeffekten sel-
skapet kan påvirke, er gjennom produkter og 
tjenester som tilbys i markedet. Det arbeides 
kontinuerlig med å minimere negativ innvirk-
ning på miljøet ved å utvikle og levere tekno-
logi, produkter og løsninger som er i samsvar 
med en bærekraftig utvikling. 

Integritet: Aker-selskapene er avhengig av 
et pålitelig og mest mulig forutsigbart forret-
ningsklima. Selskapets verdier skal bidra til 
at det hele tiden opprettholdes en høy etisk 
standard. Mulige etiske dilemmaer er områ-
der som jevnlig diskuteres for å øke bevisst-
heten, og konkluderes i etiske retningslinjer. 
Aker bygger en kultur som verdsetter ærlig-
het, åpenhet og transparens. 

Samfunn: Gjennom lønnsomme investeringer 
vil Aker-selskapene bidra til å bygge gode re-
lasjoner til det samfunnet som våre virksom-
heter er en del av. Vi ønsker å være en god 
nabo. Dette er et grunnprinsipp som gjelder 
for alle Aker-selskapene. Aker består av en 
rekke hjørnestensbedrifter rundt i verden, og 
er en viktig del av samfunnet der selskapene 
opererer, både lokalt og globalt. 

Aker ASAs viktigste samfunnsansvar er å skape verdier og eie sunne 
bedrifter som tilbyr produkter og tjenester på en miljøvennlig, etisk og 
sosialt ansvarlig måte.

Akers forpliktelser overfor kunder, aks-
jonærer, ansatte og samfunnet som selska-
pet er en del av, bygger på følgende:

Kunder av selskapet skal forvente:
Fremragende resultater innenfor helse,  ●

miljø og sikkerhet
Å bli lyttet til og bli 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

Aksjonærer i selskapet skal forvente:
Å være en del av et aktivt og  ●

verdiskapende eierskap, fylt av energi  
og besluttsomhet
En positiv, langsiktig utvikling i  ●

aksjekursen
En handlekraftig ledelse som følger  ●

virksomheten tett, og leverer gode 
resultater på en tillitsvekkende måte
Transparens – konsistent og presis  ●

rapportering av tall og relevant 
informasjon til rett tid 
God eierstyring og selskapsledelse ●

Ansatte i selskapet skal 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 selskapet skal 
forvente:

Lokal og regional verdiskaping ●

Respekt for lokalbefolkning, lokal  ●

lovgivning og kultur
Verdifullt samarbeid med lokale partnere  ●

og leverandører
Sosialt ansvar, integritet og høye etiske  ●

standarder
Åpenhet – transparens og pålitelighet ●

Tar samfunnsansvar

Samfunnsansvar
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Samfunnsansvar

Aker søker utfordringer – også i dialogen med samfunnsengasjerte 
mennesker og interessenter. Samarbeidet med Bellona og WWF er to 
eksempler på inspirasjonskilder i utviklingen av miljøriktige løsninger. 

Aktiv dialog gir forbedringer

Åpen og direkte, er kjerneverdier i Aker. Dette 
kjennetegner også selskapets kommunika-
sjon med interessenter som har en annen 
innfallsvinkel på industriutvikling enn Aker. 

Aker tar initiativ til å bli utfordret av inte-
resseorganisasjoner i arbeidet med å løse 
problemer og skape verdier for samfun-
net. Samarbeidet med miljøorganisasjonen 
Bellona og naturvernorganisasjonen WWF 
Norge er eksempler på at Aker inviterer til kri-
tiske spørsmål og konfrontasjon på krevende 
temaer. Utveksling av synspunkter og kom-
petanse gir verdifulle innspill i utviklingen av 
mer miljøriktige løsninger.

Bærekraftig samspill
I arbeidet med å utvikle teknologi for fangst 
av karbondioksid, CO

2
, har Bellona vært en 

viktig sparringpartner for Aker i mange år. I 
sårbare Antarktis samarbeider WWF Norge, 
Aker og Aker BioMarine om bærekraftig høs-
ting av krill. De to prosjektene er beskrevet 
på side 34-37, og griper rett i Akers kjerne-

virksomhet: Energi og sjømat & marin biotek-
nologi. 

Før etableringen i januar 2008 av teknologi-
selskapet Aker Clean Carbon, som kan levere 
ferdige anlegg for CO

2
-fangst, har Bellona vært 

et viktig korrektiv og en lyttepost. Gjennom tett 
faglig dialog med Bellona, NTNU, Sintef, Aker 
Solutions og andre samarbeidspartnere, er 
Aker Clean Carbon i stand til å kommersialisere 
en løsning på en stor klimautfordring. 

Aker fortsetter samarbeidet med Bellona 
innenfor karbonfangst og miljøvennlig energi. 
Sammen er vi opptatt av politisk langsiktighet, 
forutsigbarhet og miljøriktige løsninger. 

Samarbeid gir resultater
Aker, Aker BioMarine og Aker Seafoods har 
samarbeidet med WWF Norge siden 2006. Fel-
les mål er bærekraftig forvaltning av fisk og krill, 
og kamp mot ulovlig fiske. 

Kvoter for fangst er nødvendig for å forhin-
dre overfiske. I tillegg er bekjempelse av illegalt 
fiske viktig for ikke å ødelegge ressursgrunnla-

get. På disse områdene er det oppnådd gode 
resultater. 

Aker Seafoods er opptatt av å oppnå rik-
tige markedspriser for lovlig fanget fisk, og sta-
bil tilgang på råvarer fra havet også i fremtiden. 
WWF Norge vil sikre det biologiske mangfol-
det og et økosystem i balanse. Med slike mål 
er også fienden felles: Det ulovlige og urappor-
terte fisket som foregår spesielt i Barentshavet. 
Kampen mot ulovlig fiske et av de prioriterte 
områdene fremover. 

Aker Seafoods er også med i Marine Ste-
wardship Council (MSC), som arbeider mot 
overfiske gjennom miljømerking av fiskerier. 
MSC driver verdens ledende, uavhengige ser-
tifiserings- og økomerkingsprogram for fiskerier 
av villfanget fisk. 

Den aktive og åpne dialogen med inte-
resseorganisasjoner og andre interessenter 
vil fortsatt være en viktig samfunnskanal for å 
oppnå forbedringer innenfor miljøriktige løsnin-
ger, og bærekraftig forvaltning av ressurser i 
havområdene. 

Antarktis er sårbart. WWF Norge, Aker BioMarine og Aker samarbeider om bærekraftig høsting av krill i Sørishavet. 
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Knekker miljønøtter

TEMA: Knekker miljønøtter

Klimautfordringer setter spor på jordens 
overflate. Temperaturen på kloden stiger. 
Været blir mer ekstremt. Havnivået stiger. 
Ørkenen spres til nye områder. Dyrearter 
trues. 

CO
2
-utslipp fra industrianlegg, kullkraft 

og gasskraft stiger i overført betydning – og 
bokstavelig talt – til himmels. Det er baksi-
den av medaljen for økonomisk vekst og økt 
velstand for stadig flere mennesker rundt i 
verden.  

Industrien og produsenter av energi fra 
kull, olje og gass, erkjenner i økende grad 
at de er en del av problemet. Aker-selska-
per som leverer produkter, teknologier og 
løsninger til energisektoren, føler ansvar. 
Sammen med energiselskaper, forsknings-
miljøer og andre partnere, vil Aker-selska-
per arbeide målrettet videre for å finne nye, 
innovative og miljøvennlige løsninger på 
klimautfordringer og bruk av naturens res-
surser.

Knekker CO2-nøtt
Et eksempel på teknologisk gjennombrudd, 
er den langsiktig satsingen på fangst av CO

2
 

fra gass- og kullkraftverk. 
Helt siden 1991 har Aker arbeidet med 

en løsning for å redusere teknisk og økono-
misk risiko for bygging av CO

2
-fangstanlegg 

for fossile kraftverk. Prosjektet videreføres nå 
i Aker Clean Carbon. I dette nyetablerte sel-
skapet eier Aker 70 prosent og Aker Solutions 
(tidligere Aker Kværner) har 30 prosent. Aker 
Clean Carbon™ teknologier og løsninger byg-
ger videre på det avsluttede Just Catch-pro-
sjektet. 

Nøtteknekkere i Aker-selskaper har 
sammen med samarbeidspartnere funnet en 
miljøvennlig løsning for CO

2
-fangst og den 

skal gjøre det billiger å rense enn å forurense.

Ren løsning
Fangstanlegget til Aker Clean Carbon™ kan 
ettermonteres på allerede eksisterende gass- 

Aker Clean Carbon vil bygge Norges første og verdens største anlegg for 
årlig fangst av 100 000 tonn CO2.  Aker føler ansvar, men målet er 
samtidig å tjene penger på karbonfangst. Dette markedet kan bli like stort 
som bygging av oljeplattformer er i dag.  

Aker er høyt og lavt. 
Karbondioksid, CO2, fanges 
og renses. Krill høstes og 
foredles på en bærekraftig 
måte. Aker-selskaper er en 
del av løsningen på store 
utfordringer. De ansatte er 
nøtteknekkerne. 

Gjennombrudd for  
CO

2
-fangst

TEMA
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marked for karbonhåndtering fremover. Om 
noen tiår kan bygging av karbonfangstan-
legg være en like stor industri som bygging 
av oljeplattformer er i dag. 

Bygger karbonfangstsenter
Aker Clean Carbon tar nå spranget fra fors-
kning og utvikling til kommersialisering og 
salg. På Kårstø i Rogaland ønsker selskapet 
å bygge verdens første og største karbon-
fangstsenter i sitt slag. 

Etter 17 år med teknologiutvikling, er hen-
sikten å realisere et prosjekt med effektive 
byggemetoder og gjennomføringsmodel-
ler som gjør karbonfangst også økonomisk 
attraktivt. Det skal være billigere å rense enn 
å forurense. 

Karbonsenteret på Kårstø har en ramme 
på 875 millioner kroner, og anlegget skal 
fange CO

2
 i 2009. Investeringen er beregnet 

til om lag 725 millioner kroner. Driftskostna-

dene er anslått til 150 millioner kroner over 
tre år. Anlegget skal kunne fange 100 000 
tonn per år fra gasskraftverket og gassbe-
handlingsanlegget på Kårstø. Ved å koble 
fangstanlegget til begge utslippskildene, sik-
res kontinuerlig drift selv om gasskraftverket 
skulle være avstengt i perioder. 

Aker Clean Carbon samarbeider tett med 
Sintef  og NTNU i Trondheim i utviklingen av 
nye aminblandinger. Dette utviklingsprosjek-
tet tar sikte å utvikle effektive aminer (kje-
miske stoffer som binder CO

2
) som ytterli-

gere reduserer investeringer og driftskostna-
dene for et karbonfangstanlegg. 

For Aker gir det mening å investere i et 
karbonfangstsenter og utviklingsprosjekter 
fordi markedet og potensialet for fremtidig 
verdiskaping er stort. Det er mange interes-
sante kommersielle muligheter ved å bidra til 
å løse klimakrisen. Aker har evnen og viljen til 
å tenke og handle langsiktig. 

– Karbonsenteret på 
Kårstø har en ramme 
på 875 millioner kroner, 
og anlegget skal fange 
CO

2
 i 2009.

Gjennombrudd for  
CO

2
-fangst

og kullkraftverk. Anlegget fanger CO
2
 fra 

kraftverkets eksos. Det kjemiske stoffet amin 
benyttes for å binde CO

2
. 

Prosessen kan enkelt beskrives: Den 
varme eksosgassen fra kraftverket føres 
gjennom en kjøler og inn i et absorpsjons-
tårn der aminet binder seg til CO

2
. Aminet 

varmes deretter opp og CO
2
 kokes ut, før 

aminet pumpes tilbake og blir kjølt ned før 
det tilbakeføres til absorpsjonstårnet. Slutt-
produktet blir rent karbondioksid i flytende 
form.  

Aker Clean Carbon har også en løsning 
som bruker biomasse til å produsere den 
energien CO

2
-fangstanlegget trenger. Ved 

å rense både eksosen fra kraftverket og 
bioenergianlegget, vil fangstanlegget også 
fjerne ”naturlig CO

2
” som trærne i brenselet 

ellers ville gitt fra seg i den naturlige nedbryt-
ningen. Dermed fjernes opp til 116 prosent 
av CO

2
-utslippet fra kraftverket.

Plattform for stort marked
Aker Clean Carbon tar miljøansvar, og målet 
er samtidig å tjene penger på karbonfangst. 
Ambisjonen er å bli globalt ledende innen 
CO

2
-fangst – med den beste teknologien, de 

laveste kostnadene og den mest miljøvenn-
lige løsningen. 

4000 utslippspunkter fra industrianlegg 
og kullkraftverk rundt i verden står for 40 pro-
sent av de globale CO

2
-utslippene. Mer enn 

2000 kraftverk slipper ut mer enn en million 
tonn CO

2
 per år. 

Dette peker med tydelighet på et stort 

TEMA

   Klare til karbonfangst med Aker Clean Carbon™.
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Antarktis er sårbart. Aker, Aker BioMarine og 
WWF samarbeider om bærekraftig høsting 
av krill i Sørishavet. 

Krill er små, rekelignende krepsdyr, som 
blir inntil seks cm lang og veier to gram. Kril-
len lever i store og tette stimer i Antarktis. Den 
samlede biomassen anslås til 400-500 millio-
ner tonn, og tilsvarer dermed mer enn den 
samlede vekten av menneskene på jorden. 

Krill er en viktig næringskilde for fisk og 
dyr i Antarktis, og biomassen opprettholdes 
av en meget stor regenerasjonsevne. Årlig til-
latt fangst i området der Aker BioMarine høs-
ter er 600 000 tonn, og utgjør ca. 1,5 prosent 
av biomassen. 

Utfordringen
Denne ernæringsrike, lille pelagiske kraba-
ten, som det kan finnes 30 000 av per kubikk-
meter hav, har vært omgitt av myter og mys-
tikk gjennom mange generasjoner. Stimdan-
nelsen gjør at krillen fiskes med trål. 

Problemet med en konvensjonell trål, som 

Bioteknologiselskapet Aker BioMarine har utviklet en unik løsning for 
fangst og foredling av krill. Fangstmetoden Eco-harvesting har minimal 
miljøpåvirkning, og gjør det mulig å fremstille næringsrike, marine 
ingredienser av krill. Aker BioMarine er med i hele verdikjeden – fra 
Antarktis til egne merkevarer. 

Bærekraftig krillfangst

slippes ut og hales inn i båten med jevne mel-
lomrom, er at krill dør og verdifull biomasse 
ødelegges av forråtnelsesprosesser. Fiskere 
og andre fagfolk i Akers fiskeriselskaper har 
gjennom mange år forsøkt å løse utfordrin-
gen med å fange krill på en skånsom måte 
og samtidig sikre effektiv fremstilling av de 
sunne ingrediensene Omega-3, marine fos-
folipider og antioksidanten astaxanthin. Aker 
ASAs hovedaksjonær, fiskeren Kjell Inge 
Røkke, har selv vært en pådriver i arbeidet 
med å knekke denne nøtten. 

Gjennombruddet kom i 2006. Det var 
starten på det marine bioteknologiselskapet 
Aker BioMarine. 

Løsningen
Med Aker BioMarines fangstmetode, Eco-
harvesting, tråles det kontinuerlig. Teknolo-
gien går i korthet ut på at krill suges rett inn 
i fartøyet, og fangstnettets  konstruksjon sør-
ger for at bifangst av fisk, fugler og andre dyr 
unngås. 

Aker, Aker BioMarine og 
WWF Norge samarbeider 
om bærekraftig fangst av 
krill i Antarktis.

TEMA
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Metoden gjør at krill kommer sprell levende 
om bord, og foredlingen starter umiddelbart 
i det topp moderne fartøyet Saga Sea. Fra ja-
nuar 2009 utvides kapasiteten med fartøyet 
Antarctic Navigator, som nå er under ombyg-
ging til en såkalt Life Science Factory som 
den biomarine industrien aldri har sett ma-
ken til.

Fartøyet er bygget med sikte på å drive 
forskning og utvikling, og har et avansert 
fabrikkanlegg for fremstilling av høyverdig 
krillmel og primærproduksjon av krillolje. 
Prosessen effektiviseres gjennom skån-
som råstoffbehandling, lavere energifor-
bruk, høyere innhold av bioaktive ingredien-
ser og vil øke utbyttet av fangsten til krillmel 
og krillolje. 

Marine merkevarer
Kombinasjonen av moderne fartøy og indus-
triell sluttproduksjon av krillolje på land, sikrer 
en optimal verdikjede fra bærekraftig fangst 
til leveranser av produkter under egne mer-
kenavn. Merkenavnet Qrill™ er krillmel og 
krillolje som benyttes i fôrtilsetning til opp-
drett av fisk og dyr. 

Merkenavnet Superba™ er kosttilskudd til 
mennesker med høye konsentrasjoner av 
Omega-3, bundet som marine fosfolipider 
og antioksidanten astaxanthin. Studier viser 
at dette er bioaktive stoffer som har positive 
effekter for hjerte og kar, hjerne, ledd og be-
tennelser. 

Bærekraftig utvikling
Som en nøkkelart i det antarktiske økosys-
temet, er det viktig med ansvarlig og bære-
kraftig forvaltning av krill. Fiskeridirektoratet i 
Norge har tildelt Aker BioMarine to konsesjo-
ner for fangst av krill. Selskapet vil videreut-
vikle samarbeidet med WWF som en partner 
for fortsatt bærekraftig høsting.

Antarktis krill forvaltes og reguleres av 
organisasjonen CCAMLR (Convention of  
the Conservation of  Antarctic Marine Living 
Resources).  CCAMLR ble etablert i 1981, og 
bestemmer den tillatte fangsten av krill. Aker 
BioMarine har inspektører fra CCAMLR om 
bord i fartøyet i Antarktis. 

Innovasjon og bærekraftig fangst skal 
bidra til al også de neste generasjonene kan 
nyte godt av de store krillressursene. 

– Kombinasjonen av moderne fartøy og industriell sluttproduk sjon 
av krillolje på land, sikrer en optimal verdikjede fra bærekraftig 
fangst til leveranser av produkter under egne merkenavn.

Aker BioMarine kontrollerer hele  S

verdikjeden – fra bærekraftig 

fangst til ernæringsrike merke-

varer. 

TEMA

Aker ASA Årsrapport 2007 37



Sykefravær

0

1

2

3

4

200720062005

Fraværskade frekvens

0,0

1,4

2,8

4,2

5,6

7,0

200720062005

Helse, miljø og sikkerhet

Hensynet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
er en kjerneverdi i alle Aker-selskapene. 
Dette forplikter enhver medarbeider til å bry 
seg og ta personlig ansvar for HMS.

Hensynet til HMS og lønnsomhet er to 
sider av samme sak. Gode prestasjoner 
innen helse, miljø og sikkerhet er grunnleg-
gende for langsiktig verdiskaping. Fremra-
gende HMS-resultater gir både konkurranse-
fortrinn og gode økonomiske resultater. 

Denne erkjennelsen gir kraft i Aker-selska-
penes kontinuerlige arbeid for å forebygge 
uønskede hendelser og forhindre situasjo-
ner som kan forårsake skade på mennesker, 
miljø, materiell og immaterielle verdier. 

Ambisiøse mål
HMS-arbeidet i Aker sikter på ambisiøse mål, 
bevisste handlinger og engasjement. Det er 
dette som er å ta et personlig ansvar og vise 
omtanke for mennesker, miljø og selskapets 
interessenter. 

Overordnet målsetting er null skader på 
mennesker, miljø og materiell. Selv om alvor-
lige ulykker dessverre kan forekomme, er det 
utenkelig å gå på akkord med målsettingen. 

Medarbeidere utfører oppgaver som kan 
være risikofylte dersom arbeidsprosesser, 
rutiner, sikkerhetsutstyr og holdninger ikke 
holder topp standard. For å sikre best mulig 
kvalitet, er det nødvendig å vie temaet den 
høyeste prioriteten i alle fora. 

Enhver farlig hendelse er én for mye. Akers utgangspunkt er at 
alle ulykker kan forhindres.

Personlig ansvar for felles mål

Pådrivere i forbedringer
Ledere i selskapene er pådrivere, og måles 
jevnlig om de er foregangspersoner i HMS-
arbeidet. Personlig rapportering, regelmes-
sig oppfølging og erfaringsutveksling på 
tvers av Aker-selskapene sikrer full oppmerk-
somhet og at ytterligere forbedringer oppnås 
raskere. 

Åpenhet om HMS-resultater, uønskede til-
stander, helsetrusler, ulykker og nesten-ulyk-
ker, øker bevisstheten og bidrar til forbedrin-
ger. Aker fortsetter arbeidet med å videreut-
vikle en sterk HMS-kultur. 

Helse miljø og sikkerhet (HMS) er en felles  t

kjerneverdi i alle Aker-selskapene. Gode HMS-

prestasjoner er grunnleggende for langsiktig 

verdiskaping.
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Menesker og utvikling

Lagånd, kunnskap og individuelle ferdighe-
ter er drivkrefter som fremmer prestasjoner 
og skaper fremgang. Akers verdier er grunn-
laget for hvordan vi utvikler mennesker og or-
ganisasjon. Disse verdiene er rotfestet i Akers 
historiske tradisjoner, og definerer hvem vi er, 
og hva vi hver dag forsøker å leve opp til. 

Lederskap
Aker-selskapene har en felles tilnærming til 
utvikling av ledere med vekt på klare resul-
tatforventninger, individuelt ansvar, målopp-
følging og grundige tilbakemeldinger. Le-
dere belønnes for faktiske oppnådde resul-
tater, og for å etterleve verdigrunnlaget i kon-
kret handling. 

Systematisk gjennomgang og oppfølging 
av våre lederes atferd og prestasjoner gir 
oversikt og muligheter for sammenligning på 
tvers av nivåer, organisasjoner og funksjoner.  
Dette gir et godt grunnlag for videreutvikling 
av ledere, og sikrer at selskapet setter de 
rette personene på de rette oppgavene. Det 
er en hovedoppgave å sørge for god etter-
vekst av ledertalenter, som er klare til å påta 
seg nye og mer komplekse oppgaver.   

Aker ASAs resultater skapes av mennesker som viser vilje til å 
ta utfordringer, og evner å finne løsninger.

Driver frem prestasjoner

Medarbeidere
Alle Aker-selskapene har en felles forplik-
telse i forhold til sine ansatte - til å etablere 
et sikkert, tolerant og rettferdig arbeidsmiljø, 
hvor medarbeidere får utfordrende arbeids-
oppgaver og gode utviklingsmuligheter. 

En kritisk forutsetning for selskapets kon-
kurransekraft er kontinuerlig utvikling av med-
arbeidernes kompetanse. Dette styrker sel-
skapets relasjon til kundene, og vår evne til 
å vinne nye kontrakter og gjennomføre disse 
på en lønnsom måte. 

Aker legger positivt til rette for rotasjon av 
medarbeidere mellom de ulike Aker-selska-
pene. Dette utvider utviklings- og karrieremu-
lighetene for våre medarbeidere, og bidrar til 
å forme en felles kultur på tvers av Aker-sel-
skapene.  

   Mennesker skaper Aker-selskapene. Slik har 
det vært siden etableringen av Aker i 1841. 
Lagånd, kunnskap og individuelle ferdigheter er 
drivkrefter som fremmer prestasjoner og skaper 
fremgang. 
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Selskapets inntekter er i det vesentligste 
salgsgevinster. De største transaksjonene i 
2007 var salg av samtlige aksjer i Aker Yards, 
salg av 10 prosent av aksjene i Aker Kværner, 
og en etterfølgende reorganisering av eier-
skapet i Aker Kværner.

Med dette har Aker styrket selskapets 
balanse, og bygget robusthet og fleksibilitet til 
videre industriutvikling med langsiktig verdis-
tigning som mål. Ved utgangen av året hadde 
Aker ASA og heleide holdingsselskaper 12,3 
milliarder kroner i kontanter sammenliknet 
med 0,9 milliarder kroner ett år tidligere.

Verdijustert egenkapital ved utgangen av 
2007 var 33,3 milliarder kroner sammenlik-
net med 36,4 milliarder kroner ett år før. Usik-
kerhet i verdens finansmarkeder har påvirket 
verdien av Akers børsnoterte eiendeler.
Bokført egenkapital økte fra 12,2 milliar-
der kroner til 23,4 milliarder kroner gjennom 
2007. Dette illustrerer verdiskapingen i Aker 
gjennom de seneste årene.

I tråd med etablert utbyttepolitikk, og med 
referanse til selskapets gode resultat i 2007, 
foreslår styret at det utbetales et ordinært 
utbytte på 18,50 kroner per aksje. Forslaget 
vil bli fremmet for selskapets generalforsam-
ling 3. april 2008.

Utviklingen i hovedselskapene i Aker er 
positiv og i hovedsak som forventet. Aker 
Kværner som utgjør Akers største eiendel, 
målt i markedsverdi, har levert rekordresul-
tat for 2007. I tråd med sin aktive eierskaps-
filosofi, retter Aker en stor del av sine ressur-
ser inn mot de mange nye selskapene som 
er etablert de siste årene. Slik medvirker Aker 
til at de enkelte selskapene kan realisere sitt 
fulle potensial.

Størstedelen av Akers verdier er selska-
per knyttet til energisektoren generelt, og olje- 
og gass spesielt. Verdens forbruk av fossile 
hydrokarboner øker. Det skaper betydelig 
etterspørsel etter disse bedriftenes teknologi, 
produkter og tjenester.

En stadig sterkere oppmerksomhet på 
verdien av sunn mat, styrker etterspørselen 
etter sjømat og ernæringsprodukter produ-
sert fra marine råstoffer. Dette gir også posi-
tive utsikter for Aker.

Om virksomheten
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 rik-
tig for utviklingen av de aktuelle selskapene, 
vil Aker invitere andre aksjonærer 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 eieren-
gasjementer med virksomhet over hele ver-
den. Virksomhetene er i hovedsak relatert til 
energi, maritim og marin industri, og er nær-
mere beskrevet i avsnittet Hovedselskapet 
og nøkkeltall nedenfor.

Samlet omsetning for disse selskapene 
var 61,7 milliarder kroner i 2007. Ved utgan-
gen av året sysselsatte de 35 630 personer 
hvorav 27 100 var ansatt direkte i bedriftene.

Teknologi og kompetanse er et vesentlig 
fundament for Akers industrivirksomhet, og 
utvikling av ny teknologi og arbeidsmetoder 
gir viktige konkurransefortrinn. Det vesentlig-
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.

Viktige hendelser i 2007 og hittil i 
2008

Styrket for videre vekst
Aker startet året med en klar ambisjon om å 
frigjøre finansiell kapasitet og skape en mer 
hensiktsmessig balanse i selskapets eien-
deler. Ved inngangen av året var selskapets 
rentebærende korte fordringer og bankbe-
holdning 898 millioner kroner eller 5 prosent 
av alle eiendeler. Til sammenlikning utgjorde 
børsnoterte aksjer 76 prosent.

I januar 2007 solgte Aker først 10 prosent 
av sine aksjer i Aker Yards og Aker Kværner 
for henholdsvis 1,1 milliarder kroner og 3,6 
milliarder kroner. I mars 2007 solgte Aker så 
de resterende 40,1 prosent av aksjene i Aker 
Yards for 4,6 milliarder kroner.

I juni 2007 avtalte Aker, Den norske stat 
og de svenske selskapene SAAB og Investor 
å etablere en ny felles eiermodell for Akers 

Aker ASA har i 2007 synliggjort at selskapet gjennom flere år har skapt 
store aksjonærverdier. Resultat før skatt for morselskapet og heleide 
holdingselskaper var 12,7 milliarder kroner sammenliknet med 4,2 
milliarder kroner året før.

Verdier synliggjort, styrket 
for videre vekst

aksjepost i Aker Kværner. Aker overførte sine 
aksjer til et nytt selskap, Aker Holding, og 
solgte deretter 30 prosent av aksjene i dette 
selskapet til staten og henholdsvis 7,5 pro-
sent og 2,5 prosent til Saab og Investor for til 
sammen 6,4 milliarder kroner. Transaksjonen 
ble formelt gjennomført i desember 2007.

Total kapitalfrigjøring gjennom disse 
transaksjonene utgjorde 15,6 milliarder kro-
ner. Aker hadde med dette skaffet seg stor 
økonomisk handlefrihet og styrke til videre 
industriutvikling.

I fjerde kvartal 2007 solgte Aker samt-
lige aksjer i det heleide datterselskapet Aker 
Material Handling. Under Akers eierskap 
har dette selskapet gjennomført en betyde-
lig omstilling og forbedring av resultatene i 
perioden 2003-2007. Selskapet ble avhendet 
uten vesentlig betydning for Akers resultat.

Styrket organisasjon
Parallelt med reorganiseringen av sine eien-
deler, startet Aker en grundig gjennomgang 
av selskapets strategi og organisasjon. Den 
strategiske hovedretningen ble bekreftet gjen-
nom dette arbeidet. Akers forretningsidé står 
fast: Selskapet skaper aksjonærverdier ved å 
bygge førsteklasses bedrifter i sektorer der 
Aker har kunnskap og gjennomføringskraft.

Gjennom strategiarbeidet ble det videre 
besluttet å styrke morselskapets organisa-
sjon. Mer kapasitet var nødvendig for morsel-
skapets oppfølging av sine mange industri-
elle engasjementer, og i forvaltningen av sel-
skapets finansielle ressurser.

Oppfølgingen av de industrielle engasje-
mentene skjer i fire sektorer: Energiressurser, 
Energiteknologi, Maritim teknologi og Sjømat 
& Marin biotech. Akers finansielle eiendeler 
forvaltes i en femte sektor, Finansielle tjenester. 
Lederen for hver av de fem sektorene inngår 
i Akers konsernledelse. Det er ansatt to nye 
sektorledere i 2007 og 2008. Sektorteamene 
for øvrig består av 14 personer hvorav 9 er 
nyansatte i selskapet i 2007 og 2008.

Nye initiativer
Tre nye industrielle initiativ ble lansert i 2007: 
Aker DOF Supply, Aker Clean Carbon og 
Aker Oilfield Services.

Aker DOF Supply er et offshorerederi 
under etablering av Aker og DOF der partene 

Årsberetning
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hver eier 50 prosent. Kjernen i det nye sel-
skapet er seks ankerhåndteringsfartøy som 
er kontrahert fra et nytt verft som er under 
etablering i Vietnam. Skipene blir levert i peri-
oden 2010-2012.

Aker Clean Carbon ble lansert i mai 2007. 
Resten av året utviklet selskapet planer for 
bygging av et stort karbonfangsanlegg i 
Norge. Disse planene ble offentliggjort og 
konkretisert i januar 2008. Aker Clean Carbon 
har nå samtaler med myndigheter og andre 
interessenter for å avklare endelig plassering 
av fangsanlegget. Aker Clean Carbon eies av 
Aker med 70 prosent og Aker Kværner med 
30 prosent.

Aker Oilfield Services er nærmere beskre-
vet under hovedselskaper nedenfor.

Morselskapets regnskap, balanse 
og disponering av årets resultat
Resultatregnskapet til morselskapet Aker 
ASA, inkludert holdingselskaper, gir et ut-
trykk for morselskapets evne til å skape mer-
verdier for Aker ASAs aksjonærer ut over bok-
førte balanseverdier.

I 2007 var driftsinntektene i Aker ASA, 
inkludert holdingsselskaper, 11 740 millioner 
kroner. Driftsinntektene i 2007 var salgsgevin-
ster, som følge av salg av aksjer i Aker Yards, 
Aker Kværner og etableringen av Aker Hol-
ding. Driftsinntektene i 2006 var til sammenlik-
ning 4 643 millioner kroner.

Morselskapet Aker ASA har gradvis økt 
bemanningen og aktivitetsnivået gjennom 
2007. Driftskostnadene i morselskapet økte til-
svarende til 151 millioner kroner i 2007, sam-
menliknet med 131 millioner kroner året før.

Aker ASA inkludert holdingsselskaper 
mottok 1 158 millioner kroner i utbytte og 
konsernbidrag fra datterselskap og tilknyt-
tede selskaper i 2007, og andre finansinntek-
ter beløp seg til 363 millioner kroner. Spesi-
elle finansposter beløp seg til –395 millioner 
kroner og er knyttet opp til en nedskrivning 
av Aker BioMarine aksjene. Resultat før skatt 
var 12 707 millioner kroner.

Årsregnskapet for 2007 for Aker ASA inklu-
dert holdingsselskaper gjøres opp med et ordi-
nært nettoresultat på 12 678 millioner kroner.

Balansen for morselskapet Aker ASA og hol-
dingsselskaper uttrykker holdingselskape-
nes samlede likviditet, fordringer og gjeld til 
de børsnoterte selskapene og andre opera-
tive selskaper i konsernet.

De mest vesentlige endringene i sel-
skapets eiendeler er reduksjon i verdien av 
aksjer eid av selskapet og økningen i kon-
tantbeholdningen. Begge deler er resultat av 
reorganiseringen av selskapets balanse som 
beskrevet over.

Tilsvarende er selskapets egenkapital økt 
fra 12 181 millioner kroner ved inngangen av 
2007 til 23 442 millioner kroner ved utgangen 
av året.

Aker ASAs frie egenkapital som kan 
benyttes til utbytte, utgjorde 21,7 milliarder 
kroner per 31. desember 2007.

Morselskapet Aker ASA isolert hadde et 
årsresultat på 21 437 millioner kroner. Styret 
foreslår overfor selskapets generalforsamling 
3. april 2008 at det utbetales et ordinært ut-
bytte for regnskapsåret 2007 på 1 339 millio-
ner kroner. Det tilsvarer 18,50 kroner per ak-
sje, og utgjør 4 prosent av verdijustert egen-
kapital ved utgangen av 2007. Styret foreslår 
at overskytende beløp overføres til annen 
egenkapital.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a 
bekreftes det at forutsetningene om fortsatt 
drift er til stede.

Konsernets resultat
Akers konsernregnskap er vesentlig foran-
dret fra og med 2007 som følge av at Aker 
Kværner og Aker Yards, ikke lenger blir kon-
solidert.

Konsernets driftsinntekter var 3 745 millio-
ner kroner i 2007, sammenliknet med 52 791
millioner kroner året før. Driftsresultat før 
avskrivninger og amortiseringer var 30 milli-
oner kroner, sammenliknet med 2 875 millio-
ner kroner året før.

Resultat før skatt var 4 148 millioner kroner 
i 2007. Det inkluderer 1 086 millioner kroner 
i inntekter fra tilknyttede selskaper, hovedsa-
kelig Aker Kværner, og 3 241 millioner kro-
ner som er konsernets gevinst fra nedsalg av 
Aker Kværner aksjer i 1. kvartal 2007. Tilsva-
rende resultat før skatt i 2006 var 1 793 mil-
lioner kroner.

Resultat for året 2007 var 6 958 millioner 
kroner, sammenliknet med 3 942 millioner 
kroner i 2006. Disse tallene inkluderer netto 
resultat fra videreført virksomhet, salgsge-
vinster og resultat fra avviklet virksomhet. For 
2007 utgjorde dette 2 772 millioner kroner fra 
salg av Aker Yards og Aker Maritime Hand-
ling. Beløpet i 2006 inkluderer i tillegg salget 
av Aker Kværners forretningsområde Pulping 
& Power.

Hovedselskap og nøkkeltall 
(segmentinformasjon)
Hovedselskapene i Aker var ved inngangen 
av 2008 som følger.

Aker Kværner er en global leverandør av et 
vidt spekter av teknologi, produkter, anlegg 
og installasjoner, samt tilhørende tjenester 
knyttet til leting etter og produksjon av olje og 
gass. Gjennomfører dessuten større prosjek-
ter for kunder innen raffineri, kjemi, kraftpro-
duksjon, metallindustri og bergverk. Selska-
pet er notert på Oslo Børs. Per 1. januar 2008 
kontrollerte Aker AS 40,9 prosent av aksjene 
i Aker Kværner gjennom selskapet Aker Hol-
ding AS der Aker eier 60 prosent.

Aker Kværner leverte rekordomsetning og 
-resultat i 2007. Omsetningen økte til 57 957 
millioner kroner og driftsresultat før avskriv-
ninger og amortiseringer var 3  913 millioner 
kroner. Aker Kværners markeder er sterke, 
utsiktene er positive og selskapet forventer 
fortsatt vekst i omsetning og økte marginer.

Aker Kværner er ikke inkludert i Aker-kon-
sernets konsoliderte tall. Aker Kværners styre 

har foreslått å utbetale et utbytte for 2007 på 
3 kroner per aksje. Aker ASAs andel av dette 
utgjør 199 millioner kroner.

Aker Kværners styre har besluttet å fore-
slå for selskapets generalforsamling at sel-
skapet skifter navn til Aker Solutions. Forsla-
get vil få Akers og Aker Holdings støtte.

Aker Exploration leter etter olje og gass på 
norsk sokkel. Leteselskapet har inngått lang-
siktig leieavtale for bruk av en av Aker Dril-
lings rigger, og tilbyr rettighetshavere å bore 
brønner mot eierandeler i de aktuelle lisen-
ser. Aker Exploration er notert på Oslo Axess. 
Aker eide per 1. januar 2008 54,6 prosent av 
aksjene i selskapet.

Aker Exploration hadde ingen inntekter i 
2007 og et negativt driftsresultat før avskriv-
ninger og amortiseringer på 232 millioner 
kroner. Resultatet reflekterer de kostnader 
selskapet har i etableringen av en portefølje 
av letelisenser på norsk sokkel. Selskapet 
hadde ved utløpet av 2007 eierandeler i ni 
lisenser. I februar 2008 ble ytterligere seks 
lisenser tildelt, hvorav en som operatør.

Aker Drilling eier og skal operere to avan-
serte, sjettegenerasjons borerigger for bruk 
på dypt vann og i værharde områder. Rig-
gene bygges av Aker Kværner og ferdigstil-
les i henholdsvis juli og desember 2008 for 
boring på norsk sokkel. Aker Drilling er børs-
notert. Per 1. januar 2008 eide Aker 45 pro-
sent av aksjene i selskapet. I februar økte 
Aker eierandelen over 90 prosent, og varslet 
innløsning av øvrige utestående aksjer. 

Aker Drilling hadde ingen inntekter i 2007 
og et negativt driftsresultat før avskrivninger og 
amortiseringer på 76 millioner kroner. Resul-
tatet reflekterer kostnader for oppbygging av 
driftsorganisasjon for selskapets to rigger og 
andre forberedelser til borestart i andre halvår 
2008. Aker Drilling er sikret inntekter fra utleie 
av boreriggene på langsiktige kontrakter.

Aker Drilling er ikke inkludert i Aker-kon-
sernets konsoliderte tall for 2007, men vil bli 
konsolidert fra og med 2008.

Aker Floating Production etablerer en flåte 
av fire produksjons- og lagerskip for olje- og 
gassproduksjon. Tre skrog er innkjøpt for om-
bygging. Det første produksjonsskipet går 
på kontrakt i India i 2008. Aker Floating Pro-
duction er notert på Oslo Børs. Aker eide per 
1. januar 2008 51,1 prosent av aksjene i sel-
skapet.

Aker Floating Production omsatte for 591 
millioner kroner i 2007 og hadde et nega-
tivt resultat før avskrivninger og amortiserin-
ger på 79 millioner kroner. En vesentlig del 
av driftsinntektene stammer fra innkjøpte tje-
nester i forbindelse med installasjonsarbei-
der på feltet i India. Resultatet reflekterer for 
øvrig kostnader knyttet til forberedelse for 
drift av produksjonsskipet Aker Smart 1, og 
markedsføring av selskapets øvrige flåte.

Aker Oilfield Services har under oppbyg-
ging en flåte av fire avanserte skip spesialut-
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rustet for undervannsoperasjoner og brønn-
vedlikehold. Det første skipet blir levert i 
2009. Det er allerede kontrahert av oljesel-
skapet Petrobras for arbeid i Brasil. Aker Oil-
field Services er ikke børsnotert. Per 1. januar 
2008 kontrollerte Aker 52,7 prosent av sel-
skapet direkte. Ytterligere 19,1 prosent eies 
gjennom Aker Kværner.

Aker Oilfield Services hadde ingen inn-
tekter i 2007 og et negativt driftsresultat før 
avskrivninger og amortiseringer på 26 milli-
oner kroner. Resultatet reflekterer kostnader 
for oppbygging av driftsorganisasjon, inklu-
dert markedsføring av selskapets tjenester til 
kunder over hele verden.

Aker American Shipping eier skip som sei-
ler i amerikansk innenriksfart, det såkalte Jo-
nes Act-markedet. Selskapet har under byg-
ging en serie av 12 produkttankere som alle 
er utleid på langsiktige avtaler. Av disse er tre 
levert og i ordinær drift. Selskapet har videre 
opsjon for bygging av ytterligere 13 skip hos 
Aker Philadelphia Shipyard. Aker American 
Shipping er notert på Oslo Børs. Aker eier 
53,2 prosent av aksjene i selskapet.

Aker American Shipping omsatte for 74 
millioner kroner i 2007 og hadde et resultat 
før avskrivninger og amortiseringer på 64 
millioner kroner. Omsetning og resultat reflek-
terer at det fortsatt bare er en liten del av sel-
skapets flåte som er i drift.

Aker American Shipping eide inntil fjerde 
kvartal 2007 skipverftet Aker Philadelphia 
Shipyard. Dette verftet ble i desember skilt 
ut som et selvstendig børsnotert selskap. 
Regnskapstallene referert over er omarbei-
det i henhold til denne nye strukturen.

Aker Philadelphia Shipyard er det mest ef-
fektive kommersielle skipsverftet i USA, byg-
get på lange skipsbyggingstradisjoner i Phi-
ladelphia. Verftet har bygget fire container-
skip og bygger for tiden en serie på 12 pro-
dukttankere. To av disse vil bli utrustet som 
shuttletankere. Aker Philadelphia Shipyard er 
notert på Oslo Axess. Aker eier 50,3 prosent 
av aksjene i selskapet.

Aker Philadelphia Shipyard omsatte for 
1 547 millioner kroner i 2007 og hadde et 
resultat før avskrivninger og amortiseringer 
på 76 millioner kroner. Verftet har en god 
ordrereserve og anses å være godt posisjo-
nert når amerikanske redere skal fornye sin 
Jones Act-flåte av containerskip og produkt-
tankere. Shuttletankere representerer et nytt 
og lovende markedssegment for selskapet.

Aker BioMarine høster og foredler marine 
ressurser, og utvikler og selger høyverdige 
sluttprodukter til akvakultur og innen næ-
ringsmiddelindustri og på sikt farmasøytisk 
industri. Aker BioMarine er børsnotert. Per 
1. januar 2008 eide Aker 76,3 prosent av ak-
sjene i selskapet.

Aker BioMarine omsatte for  403 millioner 
kroner i 2007 og hadde et negativt resultat 
før avskrivninger og amortiseringer på 75 

millioner kroner. Resultatet reflekterer at en 
vesentlig del av selskapets aktivitet i 2007 var 
knyttet til oppbygging av framtidig virksom-
het. Selskapets to krillfangstfartøy og en suri-
mitråler var under ombygging gjennom store 
deler av året, og selskapet har hatt høy akti-
vitet knyttet til godkjenning og markedsføring 
av sine produkter innen akvakultur- og kost-
tilskuddsegmentet.

Salget av krillmel til fiskeoppdrett viste 
positive og lovende resultater i 2007. I første 
halvår 2008 lanseres krillolje under merket 
Superba™ som kosttilskudd i USA og Europa.

Aker Seafoods fisker på 29,6 trålerlisenser 
torsk og hyse 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. Aker Seafoods er børsnotert. 
Per 1. januar 2008 eide Aker 65 prosent av 
aksjene i selskapet.

Aker Seafoods omsatte for 2 336 millioner 
kroner i 2007 og hadde et resultat før avskriv-
ninger og amortiseringer på 189 millioner 
kroner. Utviklingen i Aker Seafoods bekref-
ter hovedtrendene innenfor europeisk hvit-
fisknæring. Markedet er sterkt og drevet av 
stadig økende etterspørsel etter førsteklas-
ses produkter og gode priser. Motstykket er 
usikkerhet om råstofftilgang og til tider store 
variasjoner i fangstvolum som begrenser 
muligheten for effektiv drift.

Aker Seafoods’ styre har foreslått å utbe-
tale et utbytte for 2007 på 0,75 kroner per 
aksje. Akers andel av dette utgjør 24 millio-
ner kroner.

Akesjeinvesteringer Aker eier også aksjer i 
de børsnoterte oljeserviceselskapene Odim 
ASA og Bjørge ASA og Genesis Ltd. Dessu-
ten eier Aker 50 prosent av Aker DOF Supply, 
et supplyrederi som er under oppbygging og 
som har bestilt seks supplyskip fra verft i Vi-
etnam og ett fra India.

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.

Om lag 40 prosent av Aker ASAs eiende-
ler er aksjer i børsnoterte selskaper. Verdien 
av disse varierer både som følge av utviklin-
gen i det enkelte selskap og i aksjemarke-
dene generelt.

Aker-selskapenes aktivitet og hoved-
markeder er nærmere beskrevet over. Disse 
markedene preges hovedsakelig av positive 
underliggende trender.

God styring av risiko er en kjernekompe-
tanse i bedriftene i Aker. Gjennom styreposi-
sjoner og annen kontakt med bedriftene påvir-
ker Aker ASA bedriftene til systematisk arbeid 
med risikostyring slik at leveranser skal skje i 
henhold til de kontraktsfestede rammer.
Bedriftene har etablert systemer og grun-
dige rutiner for risikohåndtering. I tillegg 

understrekes betydningen av åpen og god 
kommunikasjon. Det er vesentlig for at even-
tuelle avvik fra planer identifiseres raskt slik 
at nødvendige, korrigerende tiltak kan iverk-
settes tidlig og mens konsekvensene av avvik 
fortsatt er begrensede.

Selskapene i Aker følger en rigid risikopo-
licy med sikte på å minimalisere sine ekspone-
ringer i finansielle markeder, herunder valuta-, 
rente- og motpartsrisiko. Dette er nærmere 
redegjort for i Note 35 i konsernregnskapet 
og Note 14 i morselskapets regnskap.

Helse, miljø og sikkerhet
De ansattes helse og arbeidsmiljø er sentrale 
temaer og gjenstand for betydelig oppmerk-
somhet i bedriftene i Aker. I enkelte bransjer 
regnes dette også som helt sentrale konkur-
ransefortrinn. Sykefraværet blant ansatte i 
Aker-selskapene var 2,8 prosent i 2007, ned 
fra 3,2 prosent året før. Fraværsskadefrekven-
sen, det vil si antall skader som førte til tapt 
arbeidstid per million utførte timer, var 3,8 i 
2007 og 6,6 året før. 

I 2007 omkom 1 person i arbeidsrelaterte 
ulykker i Aker selskapene.

Styret konstaterer at det for samtlige alvor-
lige ulykker ble igangsatt granskning. Hen-
delsesforløp er dokumentert, og forbedrings-
tiltak er vurdert og implementert.

Morselskapets virksomhet forurenser 
ikke det ytre miljø. Aker ASA er en kontorba-
sert virksomhet, og det er derfor ikke natur-
lig å utarbeide miljøregnskap og oversikt 
over CO

2
-utslipp for morselskapet. På dette 

området er Aker en pådriver i utviklingen av 
mer miljøriktige løsninger som for eksempel 
fangst av CO

2
. De enkelte selskapene som 

inngår i konsernet har kun begrenset nega-
tiv påvirkning av miljøet under normal drift, 
og det er ikke rapportert særskilte utilsiktede 
utslipp i 2007.

I stadig økende grad er helse, miljø og sik-
kerhet viktige konkurransefortrinn for Aker-sel-
skapene. Bedriftene tilstreber å ligge i forkant 
i utviklingen og implementeringen av ny tek-
nologi og metoder som bidrar til å redusere 
potensielt negative virkninger ved sin virksom-
het. Konkrete eksempler er de miljøvennlige 
boreriggene Aker H-6e som Aker Kværner 
bygger for Aker Drilling, Aker Clean Carbons 
teknologi for fangst av CO

2
 fra gass- og kull-

kraftverk, 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 forret-
ningsforbindelser, og en vel respektert sam-
funnsaktør. Lønnsomhet over tid er en forut-
setning 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 rela-
sjoner til samfunnet skaper varige verdier.

Bedriftene i Aker hadde til sammen  
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27 100 egne ansatte ved utgangen av 2007. 
Av disse arbeidet om lag 12 145 i Norge, 
3 625 i Europa for øvrig og 6 959 i Nord-
Amerika, hovedsakelig USA. I tillegg kom-
mer nær 8 530 ansatte i tilknyttede selska-
per og prosjektansatte.

Felles for de fleste av konsernets virksom-
heter er at kompetanseinnholdet i leveran-
sene har økt betydelig de siste årene. Pro-
sjekter gjennomføres i stadig økende grad 
med hjelp av partnere og underleverandø-
rer, og det fysiske arbeidet skjer gjerne på 
anlegg som geografisk ligger langt fra kon-
sernets 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 arbeids-
oppgaver og systematisk utvikling. Dette er 
prioriterte oppgaver i Aker, og bedriftene 
samarbeider om tiltak som medarbeiderut-
vikling, organisasjonsutvikling, rekruttering 
og profilering.

Fordi mangfold bidrar positivt til organi-
sasjonsutvikling, ønsker konsernet å være 
en attraktiv arbeidsgiver for menn og kvinner, 
uansett alder, etnisk, religiøs, politisk eller 
kulturell bakgrunn.

Hovedvirksomhetene i Aker er allmennak-
sjeselskaper underlagt norske bestemmelser 
om likestilling i styrene. Som hovedaksjonær 
i en rekke børsnoterte selskaper, har Aker 
ASA gjennom sitt samarbeid med valgko-
miteen medvirket til at alle disse selskapene 
oppfyller lovens bestemmelser.

I Aker ASA er for tiden tre av sju aksjeeier-
valgte styrerepresentanter kvinner. De fire sty-
remedlemmene valgt av og blant de ansatte 
er alle menn. Det er det anledning til fordi 
antall kvinner totalt i arbeidsstokken er mindre 
enn 20 prosent. Aker ASA har for tiden ingen 
kvinner i konsernledelsen. Aker ASA hadde 
47 ansatte per 1. januar 2008.

Eierstyring og selskapsledelse
God praksis for Corporate Governance, eller 
eierstyring og selskapsledelse, står sentralt 
i Akers arbeid med å bygge tillit, og selska-
pene i Aker er opptatt av å sikre en hensikts-
messig rolledeling mellom de enkelte kontrol-
lerende organer, styret og ledelsen.

Aker har sammenholdt de norske anbefa-
lingene om eierstyring og selskapsledelse for 
børsnoterte selskaper med konsernets pro-
sedyrer og praksis, og funnet stor grad av 
overensstemmelse. På enkelte punkter er det 
avvik slik det fremkommer av redegjørelsen 
på side 124 i denne årsrapporten. Styret vur-
derer disse avvikene som mindre vesentlige.

Kjell Inge Røkke eier gjennom sine sel-
skaper 67,8 prosent av aksjene i Aker. Han er 
leder av valgkomiteen, og bidrar som rådgi-
ver 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 Kris-
tin Krohn Devold valgt som nytt styremedlem. 
Kjeld Rimberg valgte på det tidspunkt å fratre. 
Styret retter en stor takk til Rimberg for hans 
mangeårige innsats for selskapet. I mars 2007 
valgte Akers aksjonærer Rimberg inn som nytt 
medlem i selskapets valgkomite.

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 på 
side 126-128 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. Revisjonsho-
norar og annen godtgjørelse til revisor frem-
går i notene til morselskapets regnskap.

Fremtidsutsikter
En vesentlig andel av konsernets virksom-
heter er direkte og indirekte avhengig av ut-
viklingen i verdens energimarkeder. De un-
derliggende trender i disse markedene er 
positive.

Aker Kværner, Aker Drilling, Aker Floating 
Production og Aker Exploration har omfat-
tende leveranser til olje- og gassindustrien. 
Den forventede veksten i etterspørsel kom-
binert med fallende produksjon fra eksiste-
rende olje- og gassfelter er fundamentale 
drivere for disse virksomhetene.

Aker Philadelphia Shipyard og Aker Ame-
rican Shipping bygger og eier skip for sjø-
transport av petroleumsprodukter innen-
lands i USA. Markedsutviklingen i dette seg-
mentet er positiv sett med Akers perspektiv.

For Aker Seafoods er den økte etterspør-
selen 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 for-
ventede veksten i etterspørselen etter kost-
tilskudd, 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 18-24 måne-
der. Det finansielle og operasjonelle funda-
mentet for selskapene er etablert, men sel-
skapene er fortsatt i en oppbyggingsfase, 
og støttes aktivt av Aker med ressurser og 
kompetanse.

Aker står godt rustet til å utnytte de fun-
damentalt positive forutsetningene, og ser 
for seg fortsatt vekst og bedrede marginer i 
samtlige hovedselskaper. I en tid med usik-
kerhet i verdens finansmarkeder, er morsel-
skapets finansielle styrke et godt fundament 
for å fortsette å utvikle bedriftene i konser-
net og etablere nye. Slik bygger Aker aksjo-
nærverdier i et langsiktig perspektiv.

Årsberetning

Oslo, 28. februar 2008

for Aker ASA

Leif-Arne Langøy
Styrets formann

Lone Fønss Schrøder
Styrets nestformann

Jon Fredrik Baksaas
Styremedlem

Bjørn Flatgård
Styremedlem

Hanne Harlem
Styremedlem

Kristin Krohn Devold
Styremedlem

Kjell A Storeide
Styremedlem

Atle Tranøy
Styremedlem

Bjarne Kristiansen
Styremedlem

Harald Magne Bjørnsen
Styremedlem

 Stein Aamdal
Styremedlem

Bengt A. Rem
Daglig leder
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Beløp i mill kroner Note 2007 2006 2005

Driftsinntekter 4 3 745 52 791 40 020
Varekostnad og beholdningsendringer -1 341 -32 198 -22 952
Lønnskostnader 5 -983 -11 189 -10 475
Andre driftskostnader 6 -1 391 -6 529 -4 664

Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer 30 2 875 1 929

Avskrivninger og amortiseringer 11,12 -307 -504 -488
Spesielle driftsposter 7,11,12 -95 -40 -3

Driftsresultat 4 -372 2 331 1 438

Finansinntekter 8 785 621 256
Finanskostnader 8 -592 -1 707 -1 061
Andel resultat fra tilknyttede selskaper 13 1 086 0 28
Andre poster 9 3 241 548 1 041

Resultat før skatt 4 4 148 1 793 1 702

Skattekostnad 10 38 -599 -9

Netto resultat fra videreført virksomhet 4 186 1 194 1 693

Avviklet virksomhet:
Gevinst og resultat fra avviklet virksomhet (netto etter skatt) 3 2 772 2 748 897

Årets resultat 6 958 3 942 2 590

Henføres til:
Majoritetensandel (eiere i morselskapet) 7 158 1 435 1 614
Minoritetsinteresser 25 -200 2 507 976

Gjennomsnittlig utestående antall aksjer 2) 23 72 367 374 72 367 374 76 588 167

Resultat pr aksje:
Resultat pr aksje 1) 23 98,91 19,82 21,07
Utvannet resultat pr aksje 2) 23 98,91 19,82 21,07

Resultat pr aksje videreført virksomhet :
Resultat pr aksje 1) 23 60,61 6,16 14,90
Utvannet resultat pr aksje 2) 23 60,61 6,16 14,90

1) Majoritetens andel av årets resultat/ gjennomsnittlig antall utestående aksjer.
2) Det var ingen potensielle instrumenter med utvanningseffekt utestående pr 31. desember 2005, 31. desember 2006 og 31. desember 2007.

Aker konsernet

Resultatregnskap

Regnskap
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Beløp i mill kroner Note 2007 2006

EIENDELER
Eiendom, anlegg og utstyr 11 6 927 9 243
Immaterielle eiendeler 12 2 759 9 985
Eiendeler ved utsatt skatt 10 1 208 2 411
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper 13 5 282 1 644
Andre aksjeinvesteringer 15 510 263
Finansielle rentebærende anleggsmidler 16 937 484
Pensjonsmidler 29 11 22
Andre anleggsmidler 17 491 240

Sum anleggsmidler 18 125 24 292

Varelager 18 256 1 519
Prosjekter under utførelse 19 1 047 16 461
Kundefordringer, øvrige rentefrie kortsiktige fordringer og kortsiktige aksjeinvesteringer 20 1 429 13 706
Derivater 35 49 902
Rentebærende kortsiktige fordringer 21 53 836
Plassering for nedbetaling av annenprioritets pantesikret obligasjonslån 27 0 2 411
Kontanter og kontantekvivalenter 22 15 333 14 987

Sum omløpsmidler 18 167 50 822

Sum eiendeler 36 292 75 114

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
Aksjekapital 2 026 3 214
Annen innskutt egenkapital 24 0 5 307
Omregningsdifferanser og andre reserver -862 -391
Opptjent egenkapital 13 180 1 099

Sum egenkapital henført til eierne av morselskapet 14 344 9 229

Minoritetsinteresser 25 10 270 11 494

Sum egenkapital 24 614 20 723

Rentebærende lån og kreditter 27,35 5 280 9 786
Forpliktelser ved utsatt skatt 10 609 836
Pensjonsforpliktelser 29 190 1 306
Annen langsiktig rentefri gjeld 30 101 356
Langsiktige avsetninger 32 111 420

Sum langsiktige forpliktelser 6 291 12 704

Rentebærende kortsiktig gjeld 27,35 3 516 8 809
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 34 1 568 30 614
Forpliktelser ved periodeskatt 10 20 287
Derivater 35 249 676
Kortsiktige avsetninger 31,32 34 1 301

Sum kortsiktige forpliktelser 5 387 41 687

Sum forpliktelser 11 678 54 391

Sum egenkapital og forpliktelser 36 292 75 114

Aker konsernet

Balanse pr 31.12

Regnskap

Oslo, 28. februar 2008
For Aker ASA

Leif-Arne Langøy Lone Fønss Schrøder Bjørn Flatgård John Fredrik Baksaas Hanne Harlem Kristin Krohn Devold
(Styrets formann) (Styrets nestformann) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem)

Kjell A. Storeide Atle Tranøy Bjarne E.Kristiansen Harald Magne Bjørnsen Stein Amdal Bengt Arve Rem
(Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Daglig leder)
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Regnskap

Innskutt Omregnings- Virkeligverdi- Kurssikrings- Opptjent Minoritets- Sum
Beløp i mill kroner Note egenkapital differanser reserver reserver egenkapital Sum interesser egenkapital

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

Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler - 12 - 12 5 17
Endring i virkelig verdi kontanstrømsikring 102 - 102 101 203
Omregningsdifferanser - 46 - - 46 47 93

Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen - 46 12 102 - 159 153 313

Årets resultat 1 435 1 435 2 507 3 942

Sum innregnet inntekt og kostnad - 46 12 102 1 435 1 594 2 661 4 255

Utbytte -470 -470 -376 -846
Ny minoritet, kjøp og utløsning av minoritet - 107 107
Nedsalg av aksjer - 39 39
Konvertert lån til aksjer - 221 221
Emisjon - 2 001 2 001

Balanse pr 31. desember 2006 24,25 8 521 -528 35 102 1 100 9 229 11 494 20 723

Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler - 60 - 60 - 60
Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler
tilgjengelig for salg overført til resultat -33 -33 -33

Endring i virkelig verdi kontanstrømsikring 24 - 24 - 24
Korreksjon egenkapital i tilknyttet selskap 67 67 67
Omregningsdifferanser - -522 - - - -522 -214 -736

Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen - -522 27 24 67 -404 -214 -618

Årets resultat 7 158 7 158 -200 6 958

Sum innregnet inntekt og kostnad - -522 27 24 7 225 6 754 -414 6 340

Utbytte -1 375 -1 375 -13 -1 388
Amortisering av B-aksjer -6 495 6 495 - - -
Ny minoritet, kjøp og utløsning av minoritet - 7 180 7 180
Nedsalg av aksjer - -7 977 -7 977
Kjøp egne aksjer i tilknyttede selskaper -264 -264 - -264

Balanse pr 31. desember 2007 24,25 2 026 -1 050 62 126 13 180 14 344 10 270 24 614

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.

Virkeligverdireserve
Virkeligverdireserve består av kumulative nettoendringer i virkelig verdi på investeringer tilgjengelig for salg inntil investeringen er fraregnet.

Kurssikringsreserve
Sikringsreserven gjelder såkalte kontantstrømssikrings transaksjoner som er inngått for å sikre mot endringer i inntekter og utgifter som følge av valuta-
kursendringer. 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 til-
svarende tap på den sikrede fremtidige inntekten / kostnaden som heller ikke er resultatført ennå.

Korreksjon egenkapital i tilknyttet selskap
Det tilknyttede Aker Drilling har endret resultatet og egenkapitalen i tidligere perioder med 219 mill kroner. Akers andel utgjør 67 mill kroner.

Kjøp egne aksjer i tilknyttede selskaper
Aker Kværner har i løpet av året kjøpt 5,5 mill egne aksjer for totalt 781 mill kroner, hvorav 1,1 mill aksjer er amortisert.
Akers andel utgjør -264 mill kroner hensyntatt økt eierandel i Aker Kværner.

Aker konsernet

Endringer i egenkapitalen



49Aker ASA årsrapport 2007

Årsregnskap Konsern

Regnskap

Aker konsernet

Kontantstrømoppstilling

Beløp i mill kroner Note 2007 2006

Resultat før skatt 4 148 1 793
Netto rentekostnad (+) 46 1 286
Betalte renter -299 -831
Renter mottatt 301 305
Salgstap/(-gevinst) og nedskrivninger -3 508 -93
Urealisert valutatap/-gevinst og andre resultatposter uten kontanteffekt 53 -359
Ordinære avskrivninger og amortiseringer 11,12 307 914
Nedskrivninger og inntektsføring av negativ goodwill 7 95 -252
Andel resultat fra tilknyttede selskaper 13 -1 086 -2
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 13 888 17
Betalt skatt 10 -14 -769
Endring i driftsmessige eiendeler og gjeld -1 248 2 328

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -317 4 337

Innbetaling ved salg av eiendom, anlegg og utstyr 11 92 354
Innbetaling ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper 13 981 385
Innbetaling ved nedsalg og salg av datterselskap, eksklusive likvider solgt 3 949 2 142
Utbetaling ved kjøp av datterselskap, inklusive likvider kjøpt 2 759 -205
Anskaffelse av eiendom, anlegg og utstyr 11 -4 157 -3 456
Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre selskaper 13 -2 066 -479
Netto kontantstrøm fra andre investeringer 117 318

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -325 -941

Innbetaling ved utstedelse av langsiktige lån 27 2 958 4 378
Innbetaling ved utstedelse av kortsiktig rentebærende gjeld 27 2 480 121
Nedbetaling av langsiktige lån 27 -1 293 -3 976
Plassering for nedbetaling av annenprioritets pantesikret obligasjonslån 0 -2 411
Nedbetaling av kortsiktig rentebærende gjeld 27 -1 718 -164
Ny egenkapital 139 1 990
Utbetaling av utbytte -1 388 -846
Endring i andre forpliktelser - 19

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 1 178 -889

Kontantstrøm gjennom året 536 2 507

Effekt av valutakursendring på kontanter og kontantekvivalenter -190 101
Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar 14 987 12 379

Kontanter og kontantekvivalenter per 31. desember 22 15 333 14 987
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Informasjon om konsernet
Aker er et selskap hjemmehørende i Norge.
Konsernregnskap for regnskapsåret 2007
omfatter morselskapet Aker ASA og dattersel-
skap samt konsernets andeler i tilknyttede sel-
skap og felleskontrollerte virksomheter.

Grunnlag for utarbeidelse
Samsvarserklæring
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med
EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolk-
ninger, samt de ytterligere norske opplysnings-
krav som følger av regnskapsloven, børsfor-
skrift og børsregler som skal anvendes per
31.12.2007.

IFRS-er og fortolkninger som er utgitt frem
til 28. februar 2008, og som ikke er obligator-
iske å anvende per 31.12.07 er ikke tatt i bruk
av konsernet – dvs IFRS 8, revidert IAS 23, ny
IAS 1, IFRIC 11, 12, 13 og 14. Basert på de
vurderinger som er gjort så langt, antas disse
standardene og fortolkningsuttalelsene ikke å
få vesentlig effekt for rapporterte tall. Kon-
sernet har i 2007 tatt i bruk IFRS 7, revidert IAS
1, IFRIC 7, 8, 9 og 10 uten vesentlig effekt for
rapporterte tall. Kravene i IFRS 7 og revidert
IAS 1 har imidlertid medført nye noteopplys-
ninger.

Forslag til årsregnskap 2007 ble fastsatt av
styret den 28. februar 2008. Årsregnskapet
skal behandles av ordinær generalforsamling
den 3. april 2008 for endelig godkjennelse.
Frem til endelig godkjennelse har styret mynd-
ighet til å endre årsregnskapet.

Grunnlag for måling
Konsernregnskapet er utarbeidet på grunnlag
av historisk kost, med unntak av følgende:

– Derivater måles til virkelig verdi
– Finansielle instrumenter til virkelig verdi over
resultat måles til virkelig verdi

– Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg
måles til virkelig verdi

Prinsipper for fastsettelse av virkelig verdi er
nærmere beskrevet nedenfor.

Funksjonell valuta og
presentasjonsvaluta
Konsernregnskapet presenteres i millioner nor-
ske kroner. Norske kroner (NOK) er mor-
selskapets funksjonelle valuta.

Estimater og vurderinger
Utarbeidelse av årsregnskap i samsvar med
IFRS inkluderer vurderinger, estimater og forut-
setninger som både påvirker hvilke regnskaps-
prinsipper som anvendes og rapporterte beløp
for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader.
Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp.

Estimater og underliggende forutsetninger
gjennomgås og vurderes løpende. Estimater og
tilhørende forutsetninger er basert på historisk
erfaring og ulike andre faktorer som anses som
rimelige, forholdene tatt i betraktning. Endringer
i regnskapsmessige estimater innregnes i den
perioden estimatene endres, og i alle fremtid-
ige perioder som påvirkes.
Områder med vesentlig estimeringsusikkerhet,
samt kritiske forutsetninger og vurderinger ved
anvendelsen av konsernets regnskapsprin-
sipper er beskrevet nedenfor og i relevante
noter.

(a) Inntektsføring
Konsernet benytter løpende avregning for kon-
trakter 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 ves-
entlig usikkerhet er forventet totalresultat.

(b) Garantiavsetninger
Basert på erfaring har konsernet satt av 21 mill
kroner for garantiforpliktelser på fullførte kon-
trakter. Garantiperioden er normalt to år. Avset-
ningene (note 32) regnskapsføres for den enk-
elte kontrakt og er normalt ca. en prosent av
kontraktssummen.

(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 bud-
sjetterte kontantstrømmer for den kontantgener-
erende enheten. Beregningene krever at det
brukes estimater, og at de er konsistente med
markedsverdsettelsen av konsernet.

(d) Skatter
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 aktuar-
messig basert på flere forutsetninger. Forutset-
ningene som er brukt for å bestemme netto
pensjonskostnad inkluderer en diskonterings-

rente. 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 for-
ventede fremtidige kontantstrømmene som er
nødvendige for å oppfylle pensjonsforpliktels-
ene. I fastsettelsen av diskonteringsrenten
legger konsernet til grunn en rente for statsob-
ligasjoner eller obligasjoner med høy kredittverd-
ighet i den valuta forpliktelsene vil bli utbetalt og
med en løpetid tilnærmet lik pensjonsforpliktels-
ene. Denne og andre nøkkelforutsetninger for
pensjonsforpliktelsene er gjengitt i note 29.

(f) Finansielle instrumenter
Konsernet er eksponert for følgende risikoer fra
sin bruk av finansielle instrumenter:
• kredittrisiko
• likviditetsrisiko
• markedsrisiko (bl.a valutakurser og renter)
I note 35 presenteres informasjon om ekspon-
ering for hver av de ovennevnte risikiene, mål,
prinsipper og prosesser for måling og håndter-
ing av risiko, og konsernets kapitalforvaltning.

(f) Betingede forpliktelser
Med virksomheter spredt over store deler av
verden er selskaper i konsernet, gjennom
deres aktiviteter, involvert i ulike tvister. Avset-
ninger er gjort for å dekke forventede tap som
følge av disse tvistene i den grad negative
resultater er sannsynlige og 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. Se note 36.

Regnskapsprinsipper
Regnskapsprinsippene som fremkommer ned-
enfor, er anvendt konsistent for alle perioder og
selskaper som presenteres i konsernregn-
skapet.

Sammenligningstall er omklassifisert i samsvar
med årets presentasjon. I tillegg er sammen-
ligningstallene for resultatregnskapet omar-
beidet, ved at virksomhet som er avviklet pre-
senteres som om den ble avviklet ved
begynnelsen av sammenligningsperioden (se
note 3).

Konsernregnskap og
konsolideringsprinsipper
Datterselskap
Datterselskaper er selskap der Aker har kontroll
over selskapets operasjonelle og finansielle
styring. Som regel eier konsernet direkte eller
indirekte mer enn femti prosent av stemmerett-
ighetene. I betraktninger om hvorvidt det fore-
ligger kontroll over en enhet, tas det hensyn til

Aker konsernet

Noter

Note 1. Regnskapsprinsipper, grunnlag for utarbeidelse og estimater

Regnskap
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potensielle stemmeretter som er utøvbare.
Datterselskaper er inkludert i konsernregn-
skapet fra den dagen kontroll oppnås og til
den opphører. Der det er nødvendig, er datter-
selskapers prinsipper for regnskapsutarbeid-
else justert for å sikre samsvar med konsernets
regnskapsprinsipper.

Investeringer i tilknyttede selskap
Konsernets investeringer i tilknyttede selskap
regnskapsføres i henhold til egenkapitalme-
toden. Et tilknyttet selskap defineres som et
selskap hvor konsernet har betydelig innflyt-
else, men som ikke er datterselskap eller fell-
eskontrollert virksomhet. Som regel eier kon-
sernet 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 regn-
skapsføres etter egenkapitalmetoden, og
førstegangsinnregnes til anskaffelseskost.
Investeringene inkluderer goodwill ved overtak-
else, redusert for akkumulert tap ved verdifall.
Konsernregnskapet inkluderer konsernets
andel av inntekter, kostnader og egenkapital-
bevegelser, etter omarbeiding til konsernets
regnskapsprinsipper, fra det tidspunkt betyde-
lig innflytelse ble etablert, frem til innflytelsen
opphører. Når andel underskudd overskrider
balanseført verdi av investeringen, reduseres
balanseført verdi av investeringen til null og
innregningen av videre tap opphører med
mindre konsernet har pådratt seg eller stilt gar-
anti for forpliktelser forbundet med det tilknytt-
ede 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. Kon-
sernregnskapet inkluderer konsernets forholds-
messige andeler av enhetenes eiendeler, for-
pliktelser, inntekter og kostnader linje for linje
fra det tidspunkt felles kontroll oppnås og til
felles kontroll opphører.

Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser er presentert atskilt fra for-
pliktelser 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, restruktureringskost-
nader og andre vesentlige forhold som ikke
antas å være av tilbakevendende natur.
Beløpet som framkommer inkluderes i driftsre-
sultatet.

Andre poster
Andre poster inkluderer gevinster ved nedsalg
av datterselskaper og vesentlige gevinster og
tap som ikke er en del av den operative virk-

somheten i konsernet. Beløpet som fram-
kommer inkluderes i resultat før skatt.

Omregning av regnskaper og
transaksjoner i utenlandsk valuta
Funksjonell valuta
Postene i regnskapet til hvert enkelt dattersel-
skap i konsernet blir først regnskapsført i funk-
sjonell valuta, dvs. den valuta som best reflekt-
erer de økonomiske forhold og omgivelser som
er relevante for det aktuelle datterselskapet.
Konsoliderte regnskaper presenteres i norske
kroner (NOK), som er morselskapets funksjon-
elle valuta.

Transaksjoner og mellomværender
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til
funksjonell valuta for de respektive konsern-
selskapene med valutakurs på transaksjons-
tidspunktet. Fordringer og forpliktelser i uten-
landsk valuta omregnes til funksjonell valuta til
gjeldende kurs på balansedagen. Valutage-
vinster og -tap som oppstår som resultat av
slike transaksjoner og omregning av monetære
eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta,
innregnes i resultatregnskapet. Valutakurs-
differanser som fremkommer ved omregning av
operasjonelle poster, innregnes i driftsresultatet
i resultatregnskapet. Valutakursdifferanser som
fremkommer ved omregning av finansielle eien-
deler og forpliktelser, innregnes netto som
finansiell post i resultatregnskapet.

Konsernselskaper
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 egen-
kapitalen. Disse resultatføres ved avhendelse.

Valutagevinster eller –tap på fordringer og
gjeld mot en utenlandsk virksomhet innregnes i
resultatet, med unntak av når oppgjør verken
er planlagt eller sannsynlig i overskuelig fram-
tid.

Slike valutagevinster eller –tap på fordringer
og gjeld vurderes som en del av nettoinvester-
ingen i den utenlandske virksomheten, og inn-
regnes direkte i egenkapital, som omregnings-
reserve.

Elimineringer av transaksjoner ved
konsolidering
Konserninterne mellomværende og transak-
sjoner, samt urealiserte inntekter og kostnader
fra konserninterne transaksjoner, elimineres i
konsernregnskapet. Urealiserte gevinster fra
transaksjoner med selskap regnskapsført etter
egenkapitalmetoden elimineres mot invester-
ingen i samsvar med konsernets eierandel.
Urealiserte tap elimineres på samme måte,
men kun i den grad det ikke er påviste verdi-
fall.

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

Styring av finansiell risiko
Gjennom sine aktiviteter, eksponeres konsernet
for ulike former for finansiell risiko: markeds-
risiko (herunder endringer i valutakurser, rent-
erisiko og prisrisiko), kredittrisiko, likviditets-
risiko 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.

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter som ikke er derivater
Finansielle instrumenter som ikke er derivater
består av investeringer i gjelds- og egenkapit-
alinstrumenter, kundefordringer og andre fordr-
inger, kontanter og kontantekvivalenter, lån, lev-
erandørgjeld og annen gjeld.

Finansielle instrumenter som ikke er
derivater og som ikke regnskapsføres til virke-
lig verdi over resultatet, måles ved førstegangs-
innregning til virkelig verdi tillagt alle direkte
henførbare transaksjonskostnader. Etter første-
gangsinnregning måles instrumentene som
beskrevet under.

Kontanter og bankinnskudd, herunder inn-
skudd på særskilte vilkår, utgjør kontanter og
kontantekvivalenter.

Prinsipper for regnskapsføring av finansinn-
tekter og -kostnader er beskrevet i eget avsnitt.

Investeringer som holdes til forfall
Dersom konsernet har intensjon om og evne til
å holde obligasjoner til forfall, klassifiseres de
som holdt til forfall. Investeringer som holdes til
forfall måles til amortisert kost ved hjelp av
effektiv rentemetoden, redusert med eventuelle
tap ved verdifall.

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg
Investeringer i egenkapitalinstrumenter og enk-
elte gjeldsinstrumenter er klassifisert som
finansielle eiendeler tilgjengelige for salg. Etter
førstegangsinnregning måles de til virkelig
verdi. Endringer i virkelig verdi innregnes
direkte mot egenkapitalen. Dette gjelder likevel
ikke for tap ved verdifall (se avsnitt for Verdi-
fall), samt kursgevinster og -tap på monetære
poster tilgjengelig for salg. Når en investering
er fraregnet, overføres akkumulert gevinst eller
tap fra egenkapital til resultat.

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet
Et finansielt instrument klassifiseres til virkelig
verdi over resultatet dersom det ved
førstegangsinnregning er øremerket til dette,
eller holdes for omsetning. Finansielle instru-
menter øremerkes til virkelig verdi over resultatet
dersom styring, samt kjøps- og salgsbeslut-
ninger gjøres basert på deres virkelige verdi.
Ved førstegangsinnregning, innregnes henfør-
bare transaksjonsutgifter i resultatet når de
påløper. Instrumentene måles til virkelig verdi,
og endringer i verdien innregnes i resultatet.

Annet
Andre finansielle instrumenter som ikke er
derivater måles til amortisert kost, ved hjelp av
effektiv rentemetoden, redusert for eventuelt
tap ved verdifall.

Regnskap



Årsregnskap Konsern

52 Aker ASA årsrapport 2007

Finansielle derivater
Konsernet har finansielle derivater for å sikre
seg mot rente- og valutarisiko. Ved første-
gangsinnregning måles derivater til virkelig
verdi. Henførbare transaksjonsutgifter inn-
regnes i resultatet når de påløper. Etter første-
gangsinnregning måles derivatene til virkelig
verdi og endringer i verdien regnskapsføres
som beskrevet under.

Innebygde derivater separeres fra vertskon-
trakten og regnskapsføres separat dersom de
økonomiske karakteristika og risikoer for verts-
kontrakten og de innebygde derivatene ikke er
nært knyttet til hverandre, et separat instrument
med de samme vilkårene som det innebygde
derivatet ville oppfylt definisjonen av et derivat,
og det kombinerte instrumentet ikke blir målt til
virkelig verdi over resultatet.

Endringer i virkelig verdi for innebygde
derivater som kan separeres fra vertskon-
trakten, innregnes fortløpende i resultatet.

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).

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 inn-
regnet i resultatregnskapet sammen med endr-
ing i virkelig verdi på eiendelen eller gjelden
som sikres.

Kontantstrømssikringer
Endringer i virkelig verdi av et derivat som er
øremerket som et sikringsinstrument i en kon-
tantstrømssikring innregnes direkte i egenkapi-
talen, i den grad sikringen er effektiv. I den
grad sikringen ikke er effektiv innregnes endr-
inger i virkelig verdi i resultatet.

Når sikringsinstrumentet ikke lenger opp-
fyller kriteriet for sikringsbokføring, utløper eller
selges, avsluttes eller utøves, avvikles sikrings-
bokføringen. Akkumulert gevinst eller tap som
er innregnet i egenkapitalen beholdes der til
den forventede transaksjonen finner sted. Er
sikringsobjektet en ikke-finansiell eiendel, blir
beløpet som er innregnet i egenkapital overført
til balanseført verdi av eiendelen når den inn-
regnes. I andre tilfeller blir beløpet som er inn-
regnet i egenkapital overført til resultatet i
samme periode som sikringsobjektet påvirker
resultatet.

Sikring av nettoinvestering i utenlandsk virk-
somhet
Den del av gevinst eller tap på et instrument
benyttet til sikring av nettoinvestering i uten-
landsk virksomhet som anses å være en effek-
tiv sikring, blir ført direkte mot egenkapitalen.
Den andelen som ikke anses å være effektiv
sikring innregnes umiddelbart i resultatregn-
skapet.

Økonomiske sikringer
Sikringsbokføring benyttes ikke på derivater
som økonomisk sikrer monetære eiendeler og
forpliktelser i utenlandsk valuta. Endringer i
virkelig verdi på slike derivater innregnes i

resultatet som en del av gevinst eller tap på
utenlandsk valuta.

Sammensatte finansielle instrumenter
Konvertible obligasjoner
Obligasjoner som kan konverteres til aksjeka-
pital i henhold til opsjon gitt til långiver, og hvor
antall aksjer utstedt ikke endres ved forandr-
inger i virkelig verdi, behandles som sammen-
satte finansielle instrumenter. Transaksjonsut-
gifter som er knyttet til utstedelse av et
sammensatt finansielt instrument fordeles
mellom forpliktelse og egenkapital i forhold til
fordelingen av provenyet. Egenkapitalkompon-
enten av konvertible obligasjoner beregnes
som den delen av provenyet fra utstedelsen
som overstiger nåverdien av fremtidige rente-
og avdragsinnbetalinger, diskontert med mark-
edsrenten for lignende forpliktelser uten
konverteringsrett. Rentekostnaden som inn-
regnes i resultatregnskapet beregnes på
grunnlag av effektiv rente-metoden. Egenkapi-
talkomponenten måles ikke på nytt etter første
gangs innregning. Rente, utbytte, tap og
gevinster knyttet til forpliktelsen innregnes i
resultatet. Utdeling til eierne innregnes i egen-
kapitalen, netto etter skatt.

Aksjekapital
Ordinære aksjer
Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital.
Utgifter som er direkte henførbare til utstedelse
av ordinære aksjer og aksjeopsjoner, innregnes
som en reduksjon i egenkapitalen etter at skatt
er hensyntatt.

Kjøp av egne aksjer
Når aksjekapital innregnet som egenkapital
kjøpes tilbake, innregnes vederlaget, inkludert
direkte henførbare kostnader, som en reduksjon
i egenkapitalen, netto etter skatt. Aksjene som
er kjøpt klassifiseres som egne aksjer, present-
eres for seg, og reduserer total egenkapital.
Når egne aksjer selges, eller utstedes på nytt,
innregnes mottatt beløp som en økning i egen-
kapitalen, og gevinst eller tap som følge av
transaksjonen overføres til/fra opptjent egenka-
pital.

Omregningsreserven inkluderer alle valu-
tadifferanser som oppstår ved omregning av
regnskaper for virksomheter i utlandet, samt
omregning av forpliktelser som sikrer Akers
nettoinvesteringer i utenlandske dattersel-
skaper.

Sikringsreserven gjelder såkalte kontant-
strømssikrings-transaksjoner som er inngått for
å sikre mot endringer i inntekter og utgifter som
følge av valutakursendringer. Resultateffekten
av slike transaksjoner blir inkludert i resul-
tatregnskapet ved resultatføring av prosjektets
inntekter og kostnader etter fremdrift basert på
en oppdatert totalkalkyle for prosjektet. Sikr-
ingsreserven omfatter den delen av verdien
som ennå ikke er resultatført, men som føres
direkte i egenkapitalen. Reserven for virkelig
verdi inkluderer akkumulert nettoendring i virke-
lig verdi av investeringer tilgjengelige for salg
inntil investeringen fraregnes.

Eiendom, anlegg og utstyr
Innregning og måling
Eiendom, anlegg og utstyr vurderes til anskaff-
elseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger
og akkumulerte tap ved verdifall.

Anskaffelseskost inkluderer utgifter som er
direkte henførbare til kjøp av eiendelen.
Anskaffelseskost for egentilvirkede eiendeler
inkluderer utgifter til råvarer, direkte lønnsut-
gifter, andre kostnader som er direkte knyttet til
å få eiendelen til å virke slik den er tiltenkt, og
kostnader ved å demontere og fjerne eiendel-
ene, samt til å sette i stand anleggsstedet.
Anskaffelseskost kan også inkludere gevinster
eller tap fra kontantstrømssikring ved kjøp av
eiendom, anlegg og utstyr i utenlandsk valuta,
overført fra egenkapital. Lånekostnader på lån
opptatt for å finansiere bygging av eiendom,
anlegg og utstyr kapitaliseres i løpet av peri-
oden som er nødvendig for å fullføre en eiendel
og klargjøre den for forventet bruk. Andre låne-
kostnader kostnadsføres.

Når vesentlige enkeltdeler av en enhet av
eiendom, anlegg og utstyr har ulik utnyttbar
levetid, regnskapsføres de som separate kom-
ponenter.

Gevinst eller tap ved salg av eiendom,
anlegg og utstyr fastsettes som differansen
mellom salgsbeløp og balanseført verdi.
Beløpet som fremkommer, inkluderes i drifts-
resultatet 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 (holdt for
salg), regnskapsføres til den laveste av bokført
verdi og virkelig verdi med fratrekk for salgs-
kostnader.

Etterfølgende utgifter
Utgifter for å skifte ut en enkeltdel av eiendom,
anlegg og utstyr innregnes i balanseført verdi
dersom det er sannsynlig med tilflyt av fremtid-
ige økonomiske fordeler, og kostnadene kan
måles pålitelig. Bokført verdi av delen som
skiftes ut fraregnes. Kostnader ved løpende
vedlikehold av eiendom, anlegg og utstyr inn-
regnes i resultatet når de påløper.

Avskrivning
Eiendom, anlegg og utstyr avskrives lineært for
hver komponent over estimert utnyttbar levetid.
Leide eiendeler avskrives over det korteste av
leieperioden og utnyttbar levetid, med mindre
det er rimelig sikkert at eiendelen vil bli overtatt
ved utløpet av leieperioden. Tomter avskrives
ikke.

Estimert utnyttbar levetid for inneværende
periode og sammenligningsperioder er som
følger:

Skip, fly og lignende 20-30 år
Maskiner og transportmidler 3-20 år
Bygninger og boliger 10-50 år

Avskrivningsmetode, restverdier og utnyttbar
levetid revurderes på balansedagen.

Immaterielle eiendeler
Goodwill
Alle virksomhetssammenslutninger regnskaps-
føres etter oppkjøpsmetoden. Goodwill repre-
senterer beløp som oppstår ved overtakelse av
datterselskap, tilknyttede selskap og felleskon-
trollerte virksomheter. Goodwill representerer
differansen mellom anskaffelseskost ved over-
takelse og virkelig verdi av de netto identifiserte
eiendeler som er overtatt. Goodwill fordeles på
kontantstrømgenererende enheter og blir testet
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årlig for verdifall. For tilknyttede selskap er
balanseført verdi av goodwill inkludert i invest-
eringens balanseførte verdi. Negativ goodwill
ved overtakelse innregnes direkte i resul-
tatregnskapet.

Ved overtakelse av minoritetsinteresser
(trinnvise kjøp) beregnes goodwill som differ-
ansen mellom anskaffelseskost og balanseført
verdi av nettoeiendeler på tidspunkt for det
enkelte kjøp.

Goodwill vurderes til anskaffelseskost, fra-
trukket eventuelle akkumulerte tap ved verdi-
fall.

Forskning og utvikling
Utgifter til forskningsaktiviteter, som utføres
med forventning om å oppnå ny vitenskapelig
eller teknisk kunnskap og forståelse, blir inn-
regnet som kostnader i resultatregnskapet i
den perioden de påløper.

Utgifter til utviklingsaktiviteter, hvor forsk-
ningsresultater er benyttet i en plan eller mod-
ell for produksjon av nye eller vesentlig for-
bedrede produkter eller prosesser, blir
balanseført i den grad produktet eller pro-
sessen er teknisk og kommersielt gjennomfør-
bar og konsernet har tilstrekkelige ressurser til
å ferdigstille utviklingen. Utgiftene som aktiv-
eres, inkluderer materialkostnader, direkte
lønnskostnader og en andel av fellesutgifter.
Andre utviklingsutgifter blir innregnet i resul-
tatregnskapet i den perioden de påløper.

Balanseførte utviklingsutgifter vurderes til
anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte
avskrivninger og tap ved verdifall.

Andre immaterielle eiendeler
Andre immaterielle eiendeler (patenter, vare-
merker, fiskekonsesjoner og andre rettigheter)
som anskaffes, vurderes til anskaffelseskost,
fratrukket eventuelle akkumulerte avskrivninger
og tap ved verdifall. Utgifter til intern utviklet
goodwill og varemerker innregnes i resul-
tatregnskapet i den perioden de påløper.

Leieavtaler (som leietaker)
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 leieav-
taler (finansiell leasing).

Finansielle leieavtaler innregnes ved leieav-
talens begynnelse til en verdi tilsvarende den
laveste av virkelig verdi av den leide eiendelen
og nåverdien av minsteleie. Etter førstegangs-
innregning brukes samme regnskapsprinsipp
som for tilsvarende eiendel.

Leieinnbetalinger fordeles på finansierings-
kostnader og reduksjon i leieforpliktelser.

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og
fordel forbundet med eierskap beholdes av
utleier, klassifiseres som operasjonelle leieav-
taler. Innbetalinger i henhold til operasjonelle
leieavtaler med fradrag for eventuelle incentiver
mottatt fra utleier, utgiftsføres lineært i resul-
tatregnskapet slik at det blir en konstant peri-
odisk rentesats beregnet på gjenværende for-
pliktelse i balansen.

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 anskaff-
elseskostnad kostnader til råvarer, direkte
arbeid og andre direkte kostnader samt tilhør-
ende faste produksjonskostnader (som
beregnes med utgangspunkt i normal kapasi-
tetsutnyttelse); lånekostnader inkluderes ikke.
I anskaffelseskost for beholdninger kan også
elementer overført fra egenkapitalen være
inkludert. Dette vil være gevinster eller tap i for-
bindelse med kontantstrømssikring ved kjøp i
utenlandsk valuta.

Netto realiserbar verdi er antatt salgspris
under normale forretningsforhold med fradrag
av kostnadene forbundet med ferdigstillelse og
salg.

Byggekontrakter
Salgsinntekter fra byggekontrakter innregnes
etter prosent av ferdigstillelse, primært basert
på en sammenligning av påløpte kontraktskost-
nader og estimerte totale kontraktskostnader.
Dersom det ikke kan gis et pålitelig estimat av
det endelige utfallet av en kontrakt, skjer inn-
regning bare i den grad påløpte kostnader for-
ventes 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 esti-
mater kan utarbeides. Prosjektkostnader
omfatter kostnader direkte knyttet til den enk-
elte kontrakt samt indirekte kostnader som kan
henføres til 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 finansi-
ere beholdninger knyttet til det oppdrag for-
skuddet gjelder. Mottatte kundeforskudd utover
det som er avregnet mot beholdninger
klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Verdifall
Finansielle eiendeler
På balansedagen vurderes finansielle eiendeler
med hensyn til om det er objektive indikasjoner
på verdifall. En finansiell eiendel regnes for å
være utsatt for verdifall dersom det finnes
objektive indikasjoner på at en eller flere hend-
elser har hatt en negativ effekt på estimert
fremtidig kontantstrøm for eiendelen.

Tap ved verdifall knyttet til en finansiell eiendel
som måles til amortisert kost utgjør forskjellen
mellom balanseført verdi og nåverdi av estimerte
fremtidige kontantstrømmer, diskontert med opp-
rinnelig effektiv rente. Beregnet tap ved verdifall
for en finansiell eiendel tilgjengelig for salg
beregnes basert på eiendelens virkelige verdi.

Individuelle vesentlige finansielle eiendeler
testes for verdifall på individuell basis. Rester-
ende finansielle eiendeler vurderes samlet i
grupper av eiendeler med likeartede kred-
ittrisiko-trekk.

Tap ved verdifall innregnes i resultatet.
Akkumulerte tap knyttet til en finansiell eiendel
tilgjengelig for salg, tidligere innregnet i egen-
kapitalen, overføres til resultatet.

Tap ved verdifall reverseres dersom

reverseringen objektivt kan knyttes til en hend-
else som finner sted etter at tapet ble inn-
regnet. For finansielle eiendeler målt til
amortisert kost og obligasjoner klassifisert som
tilgjengelige for salg, innregnes reverseringen i
resultatet. For egenkapitalinstrumenter
klassifisert som tilgjengelige for salg innregnes
reverseringen direkte i egenkapital.

Ikke-finansielle eiendeler
På balansedagen vurderes det om det er
indikasjon på verdifall knyttet til balanseført
verdi av ikke-finansielle eiendeler, med unntak
av varelager og eiendeler ved utsatt skatt.
Er slike indikasjoner tilstede, estimeres
eiendelens gjenvinnbare beløp. For goodwill og
immaterielle eiendeler som ennå ikke er til-
gjengelige for bruk, eller som har ubestemt
utnyttbar levetid, estimeres gjenvinnbart beløp
på balansedagen.

Gjenvinnbart beløp for en eiendel eller en
kontantgenererende enhet er det høyeste av
bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsut-
gifter. Ved vurdering av bruksverdi neddiskont-
eres estimerte fremtidige kontantstrømmer til
nåverdi med en markedsbasert diskonterings-
rente før skatt.

Renten hensyntar tidsverdien av penger og
eiendelsspesifikk risiko. I vurderingen grupp-
eres eiendeler i den minste identifiserbare
gruppen av eiendeler som genererer inngå-
ende kontantstrømmer, og som i all vesentlig-
het er uavhengige av inngående kontant-
strømmer fra andre eiendeler eller grupper av
eiendeler (kontantgenererende enhet).
Goodwill allokeres til den kontantgenererende
enheten som forventes å få fordeler av syn-
ergien knyttet til sammenslutningen.

Tap ved verdifall innregnes i resultatet der-
som balanseført verdi for en eiendel eller kon-
tantgenererende enhet overstiger beregnet
gjenvinnbart beløp. Ved innregning av tap ved
verdifall knyttet til kontantgenererende enheter,
reduseres først balanseført verdi av eventuell
goodwill. Deretter fordeles eventuelt gjenvær-
ende beløp forholdsmessig på øvrige eiendeler
i enheten (gruppen av enheter).

Tap ved verdifall knyttet til goodwill
reverseres ikke. For andre eiendeler vurderes
det på balansedagen om det finnes indika-
sjoner på at tap ved verdifall ikke lenger er til
stede eller er redusert.

Tap ved verdifall reverseres dersom esti-
matene i beregningen av det gjenvinnbare
beløpet er endret. Reversering foretas kun inn-
til balanseført verdi tilsvarer verdien som ville
vært balanseført, netto etter avskrivning, der-
som tap ved verdifall ikke var innregnet.

Pensjonsforpliktelser
Konsernet har både ytelsesbaserte og inn-
skuddsbaserte pensjonsordninger. For ytelses-
baserte pensjonsordninger er forpliktelsen inn-
regnet 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 uav-
hengige aktuarer og måles som nåverdien av
estimerte fremtidige kontantutbetalinger. Kost-
nadene ved å stille pensjoner til rådighet
belastes resultatregnskapet slik at de regulære
kostnadene fordeles over de ansattes antall

Regnskap
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tjenesteår. Aktuarielle gevinster og tap som for-
årsakes av erfaringsjusteringer, endringer i
aktuarielle forutsetninger og endringer i pen-
sjonsordninger regnskapsføres over det gjenn-
omsnittlige antall gjenværende tjenesteår for de
ansatte det gjelder. For innskuddsbaserte pen-
sjonsordninger betales innskuddene til pen-
sjonsforsikringsordninger. Når innskuddene er
betalt, gjenstår ingen ytterligere betalingsfor-
pliktelser. Innbetalinger til innskuddsbaserte
pensjonsordninger belastes resultatregnskapet
for den perioden innskuddet gjelder.

Avsetninger
En avsetning innregnes når det foreligger en
lovbestemt eller underforstått forpliktelse, som
følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig
at dette vil medføre utbetaling eller overføring av
andre eiendeler for å gjøre opp forpliktelsen, og
forpliktelsen kan måles på en pålitelig måte.

Beregnet avsetning utgjør nåverdi av for-
ventet fremtidig kontantstrøm, neddiskontert
med en markedsbasert diskonteringsrente før
skatt. Renten hensyntar tidsverdien av penger
og risikoen knyttet til forpliktelsen.

Garantier
Garantiavsetning innregnes når underliggende
produkter eller tjenester er solgt. Avsetningen
gjøres på grunnlag av historiske data, og med
en sannsynlighetsvekting av mulige utfall.

Omstrukturering
Avsetning for omstrukturering innregnes når
konsernet har godkjent en detaljert og formell
omstruktureringsplan, og omstruktureringen
enten er påbegynt eller er kunngjort for de som
berøres.

Tapsbringende kontrakter
Avsetning for tapsbringende kontrakter inn-
regnes når forventede inntekter fra en kontrakt
er lavere enn kostnadene ved å oppfylle de
kontraktsrettslige forpliktelser. Beregnet avset-
ning utgjør det laveste av nåverdi av forventet
kostnad ved å avbryte kontrakten, eller for-
ventet netto tap ved å oppfylle kontrakten. Før
avsetning gjennomføres innregnes alle tap ved
verdifall på eiendeler knyttet til kontrakten.

Prinsipper for inntektsføring
Inntekter innregnes kun hvis det er sannsynlig
at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte Aker
og disse fordelene kan måles på en pålitelig
måte. Inntekter omfatter her brutto 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 resul-
tatregnskapet i forhold til grad av ferdigstillelse
av transaksjonen på balansedagen. Fullførings-
graden vurderes på grunnlag av en gjennom-
gang av arbeid utført. Så snart utfallet av en
byggekontrakt kan estimeres pålitelig, inn-
regnes kontraktsinntekter og -kostnader for-
holdsmessig i resultatregnskapet etter kontrakt-
ens fullføringsgrad. Fullføringsgrad vurderes på
grunnlag av en gjennomgang av arbeid utført.
Forventet kontraktstap innregnes direkte i resul-
tatregnskapet.

Inntekter relatert til bareboat charter blir inn-
regnet over leieperioden. Time-charter kon-
trakter kan inneholde et element av inntektsdel-
ing med befrakter. Inntekter relatert til
inntektsdeling blir innregnet i resultatet når
beløpet kan fastsettes.

Offentlige tilskudd
Et ubetinget offentlig tilskudd innregnes i resul-
tatet når konsernet har rett til å motta til-
skuddet. 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 i resultatet på en systematisk måte i de
samme periodene som utgiftene påløper. Til-
skudd som kompenserer for anskaffelseskost av
en eiendel, innregnes i resultatet på en systemat-
isk måte over eiendelens utnyttbare levetid.

Kostnader
Leieavtaler
Leiebetalinger under operasjonelle leieavtaler
innregnes i resultatet lineært over leieperioden.
Leieinsitamenter som mottas innregnes som en
integrert del av totale leiekostnader.

I en finansiell leieavtale fordeles minsteleie
mellom finanskostnader og reduksjon i utestå-
ende forpliktelse. Finanskostnaden fordeles
over leieperioden slik at det blir en konstant
periodisk rentesats beregnet på gjenværende
forpliktelse i balansen.

Variabel leie innregnes ved at minsteleie for
gjenværende leieperiode justeres, når beting-
elsene for variabel leie er oppfylt og justerings-
beløpet er kjent.

Utforskningskostnader for olje- og
gassvirksomhet
Selskapet anvender ”successful efforts
metoden” ved bokføring av utforsknings- og
utbyggings kostnader. Alle utforskningskost-
nadene (inklusiv kjøp av seismikk, seismikk
studier, egne timer), med unntak av kjøp av
lisensrettigheter og direkte borekostnader for
utforskningsbrønner utgiftsføres når de oppstår.

Finansinntekter og -kostnader
Finansinntekt består av renteinntekt på finansi-
elle investeringer (inkludert finansielle eiendeler
klassifisert som tilgjengelig for salg), mottatt
utbytte, salgsgevinst knyttet til finansielle eien-
deler tilgjengelige for salg, endring i virkelig
verdi for finansielle eiendeler til virkelig verdi
over resultatet, samt gevinst på sikringsinstru-
menter innregnet i resultatet. Renteinntekter
innregnes ved bruk av effektiv rente-metoden.

Utbytte inntektsføres når det vedtas av gen-
eralforsamlingen i det foretak det mottas fra.

Finanskostnader består av rentekostnader
på lån, renteeffekten på neddiskonterte avset-
ninger, endringer i virkelig verdi for finansielle
eiendeler til virkelig verdi over resultatet, resul-
tatført verdifall på finansielle eiendeler, og
resultatført tap på sikringsinstrumenter. Låne-
kostnader innregnes i resultatet ved bruk av
effektiv rente-metoden. Lånekostnader på lån
opptatt for å finansiere bygging av eiendom,
anlegg og utstyr kapitaliseres i løpet av peri-
oden som er nødvendig for å fullføre en eiendel
og klargjøre den for forventet bruk.

Valutagevinster og –tap rapporteres som et
nettobeløp.

Skattekostnad
Skattekostnad består av periodeskatt og utsatt
skatt. Skattekostnad innregnes i resultatet, med
unntak for skatt på poster innregnet direkte i
egenkapital, som innregnes i egenkapitalen.

Periodeskatt er betalbar skatt på skatte-
pliktig inntekt for året, basert på skattesatser
som var vedtatt eller i all hovedsak vedtatt på
balansedagen. Endring i beregnet periodeskatt
for tidligere år inngår i beløpet.

Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av for-
skjeller mellom balanseførte verdier og skatte-
messige verdier på eiendeler og forpliktelser
på balansedagen. For følgende midlertidige
forskjeller innregnes ikke utsatt skatt:
– førstegangsinnregning av eiendeler eller for-
pliktelser i en transaksjon som ikke er en virk-
somhetssammenslutning og som ikke
påvirker regnskapsmessig eller skattepliktig
inntekt ved innregningen

– forskjeller knyttet til investeringer i dattersel-
skap og felleskontrollerte foretak, i den grad
det er sannsynlig at forskjellene ikke vil
reverseres i overskuelig fremtid

– skatteøkende midlertidige forskjeller ved
førstegangsinnregning av goodwill

Utsatt skatt måles ved bruk av forventet skatte-
sats på tidspunkt for reversering av de midler-
tidige forskjellene.

Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt
motregnes dersom:
– konsernet har juridisk rett til å motregne eien-
deler og forpliktelser ved periodeskatt

– eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt
gjelder inntektsskatt som ilegges av samme
skattemyndighet på samme skattepliktige
enhet, eller ulike skattepliktige enheter som har
til hensikt å gjøre opp skatten netto, eller å
realisere enhetenes skatteeiendeler og forplikt-
elser samtidig

Eiendel ved utsatt skatt innregnes i den
grad det er sannsynlig at den kan utnyttes mot
fremtidig skattepliktig inntekt. Posten revurd-
eres på hver balansedag, og reverseres i den
grad det ikke lenger er sannsynlig at skattefor-
delen vil bli realisert.

Avviklet virksomhet
Avviklet virksomhet er en separat og vesentlig
del av en virksomhet eller et separat og vesent-
lig geografisk område, som er solgt eller
klassifiseres som holdt for salg. Det kan også
være et datterselskap anskaffet kun med den
hensikt å videreselge det. Klassifisering som
avviklet virksomhet gjøres på det tidligste av
følgende tidspunkt:
- ved avhending, eller
- ved oppfyllelse av bestemte kriterier for
klassifisering som holdt for salg

Ved omklassifisering endres klassifisering av
sammenlignbare tall tilsvarende.

Utbytte
Utbytte føres i regnskapet i den rapporteringsperi-
oden 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 gjennomsnitt-
lig antall egne aksjer i perioden.
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Beregningen av utvannet resultat per aksje
samsvarer med beregningen av ordinært resul-
tat per aksje, men gir samtidig virkning for alle
utvannende potensielle ordinære aksjer utestå-
ende 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 gjennom-
snittlig antall 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 just-
ert slik at de harmonerer med endringene i
inneværende års regnskapspresentasjon.

Segmentrapportering
Segmentinndelingen er basert på de viktigste
kildene til og typene av risiko og avkastning for
konsernet, i tillegg til konsernets interne rap-
porteringsstruktur. Konsernet benytter virksom-
hetssegmenter som primært rapporteringsseg-
ment; geografiske segmenter nyttes som
sekundært rapporteringssegment.

Salg mellom segmentene skjer på forret-
ningsmessige vilkår.

Konsernet har følgende virksomhetssegmenter:
– Aker American Shipping (eier og leier ut

skip - produkttankskip og shuttletankere)
– Aker Philadelphia Shipyard (design og

bygging av skip)
– Aker Floating Production (eier, opererer og

leier ut skip for produksjon av olje og gass)
– Aker Seafoods (fangst, bearbeiding og salg

av sjømat)
– Aker BioMarine (Bioteknologiselskap – dyp-

vannsfiske og fangst av krill, produksjon og
salg av produkter )

– Andre virksomheter (virksomheter som ikke
alene kvalifiserer som egne segmenter på
grunn av aktivitetenes størrelse)

– Aker ASA inkl. andre holdingselskaper

Konsernet har følgende geografiske seg-
menter:
– Norge
– EU
– Nord-Amerika
– Asia
– Øvrige områder
Sammenligningsdata utarbeides vanligvis for
endringer i rapporteringssegmenter.

Fastsettelse av virkelige verdier
Regnskapsprinsipper og noteinformasjon
krever at virkelig verdi fastsettes, både for
finansielle og ikke-finansielle eiendeler og for-
pliktelser. Virkelig verdi fastsettes for måle-
og/eller opplysningsformål, basert på metoder
beskrevet nedenfor. Der det er relevant er det
gitt ytterligere informasjon om de forutsetninger
som er anvendt i notene for de respektive eien-
deler og forpliktelser.

Eiendom, anlegg og utstyr
I en virksomhetssammenslutning innregnes
eiendom, anlegg og utstyr til markedsverdi. For
eiendom er markedsverdi estimert salgspris
mellom to uavhengige parter i en transaksjon
på armlengdes avstand. Markedsverdi for
anleggsenheter, utstyr og inventar er basert på
markedspriser for tilsvarende eiendeler.

Immaterielle eiendeler
For patenter og varemerker overtatt i en virk-
somhetssammenslutning er virkelig verdi bas-
ert på estimert neddiskontert royalty som ville
ha blitt utbetalt dersom konsernet ikke hadde
hatt kontroll over patentet eller varemerket.
Virkelig verdi for andre immaterielle eiendeler er
basert på neddiskontert forventet kontantstrøm
fra bruk og eventuelt salg av eiendelene.

Beholdninger (varelager)
Virkelig verdi av varelager overtatt i en virksom-
hetssammenslutning er estimert salgspris i
ordinær virksomhet fratrukket utgifter til ferdig-
stilling og salg, tillagt en fortjenestemargin bas-
ert på nødvendig innsats for å ferdigstille og
selge varelager.

Investeringer i aksjer og obligasjoner
Virkelig verdi av finansielle eiendeler til virkelig
verdi over resultatet, investeringer som holdes
til forfall og finansielle eiendeler tilgjengelige for
salg settes til børskurs på balansedagen.
Virkelig verdi for investeringer som holdes til
forfall er kun for informasjonsformål.

Kundefordringer og andre fordringer
Virkelig verdi av kundefordringer og andre
fordringer, med unntak av anleggskontrakter
under utførelse, beregnes som nåverdi av frem-
tidige kontantstrømmer, diskontert med mark-
edsrenten på balansedagen.

Derivater
Virkelig verdi for valutaterminkontrakter er bas-
ert på noterte markedskurser, dersom til-
gjengelig. Er markedskurser ikke tilgjengelig,
fastsettes virkelig verdi ved å diskontere for-
skjellen mellom kontraktsmessig terminpris og
den nåværende terminpris for gjenværende
løpetid for kontrakten, med risikofri rente (bas-
ert på statsobligasjoner).

Virkelig verdi for rentebytteavtaler er basert
på megleranslag. Anslagene er rimelighets-
vurdert ved å diskontere de estimerte fremtid-
ige kontantstrømmene basert på vilkårene og
løpetiden for hver kontrakt, ved å bruke mark-
edsrenten for et tilsvarende instrument på mål-
etidspunktet.

Finansielle forpliktelser som ikke er derivater
Virkelig verdi fastsettes for informasjonsformål,
og beregnes som nåverdien av fremtidige kon-
tantstrømmer for renter og avdrag, diskontert
med markedsrenten på balansedagen. For
konvertible obligasjoner skilles konverterings-
retten og lånet, og for lånet anvendes en mark-
edsrente gjeldende for tilsvarende lån uten
konverteringsrett. For finansielle leieavtaler er
markedsrenten basert på tilsvarende leieav-
taler.
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NOTE 2: OVERTAGELSE AV DATTERSELSKAPER

Trinnvis oppkjøp av Aker Exploration
Den 31 oktober 2007 kjøpte Aker 1,62 % av selskapet for 19 mill kroner og eide etter dette 51,5 % av selskapet som dermed ble et datterselskap
innen Aker konsernet.
I slutten av november 2007 kjøpte Aker ytterligere 4,12 % i Aker Exploration for 48 mill kroner.

I desember gjennomførte Aker et spredningssalg på 1 % i forbindelse med notering av Aker Exploration på Oslo Axess, og eier 54,6 % ved utgangen
av året.

Detaljer over netto eiendeler anskaffet og goodwill er som følger:

Anskaffelseskost (mill kroner):

- Kostpris tilknyttet andel (se note 13) -424
- Ytterligere kjøp 31. oktober 2007 -19

Sum anskaffelseskost -443

Virkelig verdi av netto eiendeler anskaffet 443

Goodwill 0

Eiendeler og forpliktelser fra oppkjøpet er som følger:
Virkelig verdi Balanseført verdi

Beløp i mill kroner Virkelig verdi justeringer i oppkjøpt selskap

Eiendom, anlegg og utstyr 1 - 1
Andre langsiktige anleggsmidler 304 - 304
Kortsiktige operasjonelle eiendeler 201 - 201
Kontanter og kontantekvivalenter 873 - 873

Sum eiendeler 1 379 - 1 379

Rentebærende lån og kreditter -372 - -372
Derivater -68 - -68
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser -78 - -78
Kortsiktige avsetninger - - -

Netto eiendeler 861 - 861

Minoritetsinteresser -418 - -418

Netto eiendeler anskaffet 443 - 443

Aker konsernets andel resultat fra Aker Exploration frem til 31.10.2007 utgjorde - 57 mill kroner.
I to-måneders perioden frem til 31. desember 2007 bidro Aker Exploration med et overskudd på 4 mill kroner.

Oppkjøp i Aker Seafoods
Aker Seafoods ASA har med regnskapsmessig virkning fra 1. juli 2007 kjøpt 50 prosent av aksjene i Norwegian Fish Company Export AS, og
pr. 31. oktober 2007 kjøpt 60 prosent av aksjene i Pesquera Ancora S.L. Aker Seafoods har kontroll over Norwegian Fish Company Export AS med
flertall i styret, inkludert styreleder som har dobbeltstemme og anser derfor selskapet som et datterselskap.

Oppkjøp av Norwegian Fish Company Export AS

Detaljer over netto eiendeler anskaffet og goodwill er som følger:

Anskaffelseskost (mill kroner)

- Utgifter som er direkte henførbare til kjøpet
- Betaling i kontanter og selgerkreditt -7
- Betaling i aksjer -2

Sum anskaffelseskost -9

Virkelig verdi av netto eiendeler anskaffet 6

Goodwill 3
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Eiendeler og forpliktelser fra oppkjøpet er som følger:
Virkelig verdi Balanseført verdi

Beløp i mill kroner Virkelig verdi justeringer i oppkjøpt selskap

Eiendom, anlegg og utstyr 29 17 12
Andre langsiktige anleggsmidler 4 - 4
Kortsiktige operasjonelle eiendeler 14 - 14
Kontanter og kontantekvivalenter 3 - 3

Sum eiendeler 51 17 33

Rentebærende lån og kreditter -16 - -16
Langsiktige avsetninger -
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser -22 -5 -18
Kortsiktige avsetninger -

Netto eiendeler 12 12 0

Minoritetsinteresser -6 -6 0

Netto eiendeler anskaffet 6 6 0

I 6-måneders perioden frem til 31. desember 2007 bidro NFC med et underskudd på 1 mill kroner til det konsoliderte årsresultatet.

Oppkjøp av Pesquera Ancora S. L.

Detaljer over netto eiendeler anskaffet og goodwill er som følger:
Anskaffelseskost (mill kroner):

- Utgifter som er direkte henførbare til kjøpet -1
- Betaling i kontanter og selgerkreditt -91

Sum anskaffelseskost -92

Virkelig verdi av netto eiendeler anskaffet 93

Negativ goodwill -1

Eiendeler og forpliktelser fra oppkjøpet er som følger:
Virkelig verdi Balanseført verdi

Beløp i mill kroner Virkelig verdi justeringer i oppkjøpt selskap

Kvoter 126 126 0
Eiendom, anlegg og utstyr 67 59 7
Andre langsiktige anleggsmidler 11 -16 27
Kortsiktige operasjonelle eiendeler 21 -1 22
Kontanter og kontantekvivalenter 1 - 1

Sum eiendeler 225 168 58

Rentebærende lån og kreditter 0 - 0
Langsiktige avsetninger -53 -53 -
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser -17 - -17
Kortsiktige avsetninger 0 - 0

Netto eiendeler 154 115 40

Minoritetsinteresser -62 -46 -16

Netto eiendeler anskaffet 93 69 24

I 2-måneders perioden frem til 31. desember 2007 bidro Pesquera Ancora med et underskudd på 1 mill kroner til det konsoliderte årsresultatet.
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Nyetablering av selskaper i Aker
Aker har i løpet av 2007 sammen med eksterne selskaper etablert Aker Oilfield Services, Aker Dof Supply og
Aker Clean Carbon og tilført selskapene totalt 206 mill kroner i ny egenkapital.

Kontanteffekt av oppkjøp i datterselskaper

Virkelig verdi av netto eiendeler fra oppkjøp:
Beløp i mill kroner Total 2007

Anlegg og utstyr 97
Andre langsiktige eiendeler 319
Kortsiktige operasjonelle eiendeler 234
Kontanter og kontantekvivalenter 1 266
Minoritetsinteresser - 668
Langsiktige avsetninger - 53
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser - 118
Derivater - 68
Rentebærende lån og kreditter - 388

Netto eiendeler og forpliktelser 621

Kvoter og andre immaterielle eiendeler 281
Utsatt betaling, aksjer og tidligere betaling - 578

Sum 324

Betalt kontantvederlag og utgifter henførbar til kjøpet - 324
Kontanter overtatt 1 083

Netto kontantstrøm 759

NOTE 3: AVVIKLET VIRKSOMHET

Salg av Aker Yards i 2007
Aker besluttet den 18. januar 2007 å selge 2,3 millioner aksjer i Aker Yards. Salget ble gjennomført den 19.januar 2007, salgsummen var 1,1 milliarder
kroner, tilsvarende 460 kroner pr. aksje. Etter nedsalget eide Aker 40,1 prosent av aksjene i Aker Yards.

Den 19. mars 2007 solgte Aker de resterende 9,1 millioner aksjer i Aker Yards, salgssummen var 4,5 mrd kroner, tilsvarende 500 kroner pr aksje.

Den regnskapsmessige gevinst ved transaksjonene, inklusive andel resultat fra 01.01.2007, utgjør 2 647 mill kroner Salgsgevinsten og Aker Yards
resultater i Aker konsernet for alle periodene i 2006 er presentert i resultatregnskapet som resultat avviklet virksomhet.

Salg av Aker Material Handling i 2007
Aker inngikk i september en avtale om å selge Aker Material Handling til investeringsfondet Altor Fund II. Salget var betinget av godkjennelse fra
konkurransemyndigheter og at det ikke inntraff hendelser av vesentlig negativ betydning for Aker Material Handling før endelig overtakelse.

I oktober ble salget formelt gjennomført.

I regnskapet er Aker Material Handling presentert som avviklet virksomhet.

Salg av Aker Kværners Pulp og Power område i 2006
En avtale om salg av Aker Kværners Pulping og Power-virksomhet ble signert med Metso den 28. april 2006 og EU-kommisjonen godkjente salget
den 12. desember.
Transaksjonen ble gjennomført den 29. desember 2006, den endelige transaksjonen er basert på balansen ved slutten av 2006.

Tabellene nedenfor viser de finansielle data for Pulping og Power, Aker Yards og Aker Material Handling inkludert salgsgevinsten.
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Finansielle data Pulping og Power, Aker Yards og Aker Material Handling:

Resultatregnskap 2007
Aker Yards Aker Material Elimineringer Total

Beløp i mill kroner Handling 2007

Driftsinntekter - 1 460 - 1 460
Driftskostnader - -1 388 - -1 388

EBITDA - 72 - 72

Avskrivninger og amortiseringer - - 25 - - 25
Spesielle driftsposter - - - -

Driftsresultat - 47 - 47

Andel resultat fra tilknyttede selskaper 15 - - 15
Netto finansposter/andre poster - - 21 - - 21

Resultat før skatt 15 26 - 41

Skattekostnad - - 2 - - 2

Periodens resultat 15 24 - 39

Salgsgevinst 2 632 101 - 2 733
Skattekostnad - - - -

Resultat fra avviklet virksomhet 2 647 125 - 2 772

Resultatregnskap 2006
Aker Yards Aker Material Pulping og Elimineringer Total

Beløp i mill kroner Handling Power 2006

Driftsinntekter 25 861 1 601 5 520 - 361 32 621
Driftskostnader -24 418 -1 526 -5 223 248 -30 919

EBITDA 1 443 75 297 - 113 1 702

Avskrivninger og amortiseringer - 381 - 29 - 54 - - 464
Spesielle driftsposter 183 - - - 183

Driftsresultat 1 245 46 243 - 113 1 421

Andel resultat fra tilknyttede selskaper 54 - - 10 - 52 - 8
Netto finansposter/andre poster - 72 - 22 - - - 94

Resultat før skatt 1 227 24 233 - 165 1 319

Skattekostnad - 190 21 - 65 20 - 214

Periodens resultat 1 037 45 168 - 145 1 105

Salgsgevinst - - 1 643 - 1 643
Skattekostnad - - - - -

Resultat fra avviklet virksomhet 1 037 45 1 811 - 145 2 748

Resultatregnskap 2005
Aker Yards Aker Material Pulping og Elimineringer Total

Beløp i mill kroner Handling Power 2005

Driftsinntekter 16 607 1 347 4 523 - 47 22 430
Driftskostnader -15 578 -1 312 -4 194 47 -21 037

EBITDA 1 029 35 329 - 1 393

Avskrivninger og amortiseringer - 284 - 26 - 50 - - 360
Spesielle driftsposter - 65 - 2 - - - 67

Driftsresultat 680 7 279 - 966

Andel resultat fra tilknyttede selskaper 25 - - - 25 -
Netto finansposter/andre poster - 1 - 20 - 1 - 35 - 57

Resultat før skatt 704 - 13 278 - 60 909

Skattekostnad 73 - - 85 - - 12

Periodens resultat 777 - 13 193 - 60 897

Salgsgevinst - - - - -
Skattekostnad - - - - -

Resultat fra avviklet virksomhet 777 - 13 193 - 60 897
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Netto rentefrie eiendeler og forpliktelser på nedsalg/salgstidspunktet
Pulping og Aker Aker

Power Yards Material Handling
Beløp i mill kroner Pr 31.12.2006 Pr 31.12.2006 Pr 30.09.2007

Eiendommer, anlegg og utstyr 251 3 469 178
Immaterielle eiendeler 325 1 645 215
Andre langsiktige eiendeler 74 1 076 47
Kortsiktige operasjonelle eiendeler 2 158 15 882 593
Andre langsiktige forpliktelsr - 134 -13 857 - 482
Kortsiktige operasjonelle forpliktelser -3 019 -8 517 - 416

Netto rentefrie eiendeler og forpliktelser - 345 - 302 135

Kontantstrøm
Pulping og Aker Yards Aker Material Handling

Power
Beløp i mill kroner 2006 2007 2006 2007 2006

Netto kontantstrøm fra drift 549 - 1 245 - 37 13
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - 100 - 374 - 17 - 36
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 159 - 579 39 5
Kontantvederlag avviklet virksomhet 1) 1 996 - 676 - 252 -

Kontantstrøm fra virksomhetene 2 604 - 676 2 198 237 - 18

1) Kontantvederlag er beregnet som følger:
Pulping og Aker Yards Aker Material

Beløp i mill kroner Power Handling

Mottatt kontantvederlag 2 569 5 633 330
Avhendede kontanter -436 -6 247 -40

Sum kontantvederlag før salgsomkostninger 2 133 -614 290

Salgsomkostninger -137 -62 -38

Sum 1 996 -676 252

NOTE 4: VIRKSOMHETSSEGMENTER OG GEOGRAFISKE SEGMENTER

Segmentinformasjon presenteres for virksomhetssegmenter og geografiske segmenter. Det primære format, virksomhetssegmenter, er basert på kon-
sernets 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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Aker Aker Aker
2007 - Virksomhetssegmenter American Philadelphia Floating Aker Aker Øvrig Avviklet
Beløp i mill kroner Shipping Shipyard Production Seafoods BioMarine virksomhet virksomhet Sum

Eksterne driftsinntekter 74 0 591 2 230 400 450 3 745
Interne driftsinntekter 0 1 547 0 3 -1 550 0

Driftsinntekter 74 1 547 591 2 230 403 -1 100 3 745

EBITDA 64 76 -79 178 -75 -134 30

Avskrivninger og amortiseringer -40 -42 -13 -82 -74 -56 -307
Spesielle driftsposter 0 0 6 0 -101 -95

Driftsresultat 24 34 -92 102 -149 -291 -372

Andel resultat fra tilknyttede selskaper 0 0 0 0 1 1 085 1 086
Netto finansposter / Andre poster -278 3 -39 -82 -56 3 886 3 434

Resultat før skatt -254 37 -131 20 -204 4 680 4 148

Skattekostnad -4 -12 -1 -11 45 21 38

Resultat fra videreført virksomhet -258 25 -132 9 -159 4 701 4 186

Resultat og salgsgevinst fra avviklet virksomhet
(netto etter skatt) 48 0 0 0 -48 2 772 2 772

Årets resultat -210 25 -132 9 -159 4 653 2 772 6 958

Eiendom, anlegg og utstyr 1 705 393 2 887 895 617 430 6 927
Immaterielle eiendeler 0 59 679 1 133 538 350 2 759
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper 0 0 0 22 0 5 260 5 282
Varelager, prosjekter under utfør.og korte rentefrie fordr. 34 560 174 518 160 1 335 2 781
Øvrige eiendeler 1) 1 351 355 394 501 721 15 221 18 543

Sum eiendeler 3 090 1 367 4 134 3 069 2 036 22 596 36 292

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 246 634 524 380 104 -71 1 817
Kortsiktige avsetninger 0 20 0 0 5 9 34
Øvrige forpliktelser 2) 2 004 185 2 282 1 655 1 037 2 664 9 827

Sum forpliktelser 2 250 839 2 806 2 035 1 146 2 602 11 678

Tap ved verdifall -3 -1 -95 -99
Investeringer 3) 494 35 2 916 567 210 510 4 732

2006 - Virksomhetssegmenter Aker Aker American Aker Øvrig Avviklet
Beløp i mill kroner Kværner Shipping Seafoods virksomhet virksomhet Sum

Eksterne driftsinntekter 50 592 236 2 120 -157 52 791
Interne driftsinntekter 0 0 0 0 0

Driftsinntekter 50 592 236 2 120 -157 52 791

EBITDA 2 872 33 195 -225 2 875

Avskrivninger og amortiseringer -339 -5 -83 -77 -504
Spesielle driftsposter 0 0 40 -80 -40

Driftsresultat 2 533 28 152 -382 2 331

Andel resultat fra tilknyttede selskaper -18 0 1 17 0
Netto finansposter / Andre poster -646 48 -49 109 -538

Resultat før skatt 1 869 76 104 -256 1 793

Skattekostnad -575 0 18 -42 -599
Resultat fra videreført virksomhet 1 294 76 122 -298 1 194
Virksomhet holdt for salg 2 748 2 748

Årets resultat 1 294 76 122 -298 2 748 3 942

Ordreinntak 5) 62 271 0 0 0 49 562 111 833
Ordrereserve 5) 59 695 4 089 0 0 79 806 143 590

Eiendom, anlegg og utstyr 1 761 1 956 761 1 100 3 665 9 243
Immaterielle eiendeler 5 054 72 911 2 078 1 870 9 985
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper 122 0 6 1 312 204 1 644
Varelager, prosjekter under utfør.og korte rentefrie fordr. 15 118 140 490 385 16 455 32 588
Øvrige eiendeler 1) 9 341 191 538 4 151 7 433 21 654

Sum eiendeler 31 396 2 359 2 706 9 026 29 627 75 114

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 16 217 198 279 945 13 651 31 290
Kortsiktige avsetninger 602 13 0 22 664 1 301
Øvrige forpliktelser 2) 6 463 948 1 447 3 941 9 001 21 800

Sum forpliktelser 23 282 1 159 1 726 4 908 23 316 54 391

Investeringer 3) 1 603 1 251 81 1 022 567 4 524
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2005 - Virksomhetssegmenter Aker Aker American Aker Øvrig Avviklet
Beløp i mill kroner Kværner Shipping 4) Seafoods virksomhet virksomhet Sum

Eksterne driftsinntekter 36 940 345 2 339 396 40 020
Interne driftsinntekter 0 0 0 0 0

Driftsinntekter 36 940 345 2 339 396 40 020

EBITDA 1 816 35 181 -103 1 929

Avskrivninger og amortiseringer -306 -22 -83 -77 -488
Spesielle driftsposter 0 0 0 -3 -3

Driftsresultat 1 510 13 98 -183 1 438

Andel resultat fra tilknyttede selskaper 25 0 -5 8 28
Netto finansposter / Andre poster -795 52 -52 1 031 236

Resultat før skatt 740 65 41 856 1 702

Skattekostnad 312 -21 -4 -296 -9

Netto resultat fra videreført virksomhet 1 052 44 37 560 1 693

Virksomhet holdt for salg 897 897

Årets resultat 1 052 44 37 560 897 2 590

Ordreinntak 5) 51 937 0 0 0 0 51 937
Ordrereserve 5) 48 522 5 830 0 0 0 54 352

Driftsinntekter basert på Sum eiendeler basert på Investeringer basert på
Geografiske segmenter kundens lokalisering selskapenes lokalisering selskapenes lokalisering 3)

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005 2007 2006 2007 2006

Norge 1 051 28 199 19 443 28 754 25 048 4 019 1 551
EU 1 615 17 561 15 233 893 32 617 57 1 107
Nord Amerika 195 15 024 12 016 6 260 10 402 529 1 439
Asia 803 6 122 3 161 - 1 583 - 221
Øvrige områder 81 12 986 8 074 385 5 464 126 206
Avviklet virksomhet - -27 101 -17 907 - - - -

Sum 3 745 52 791 40 020 36 292 75 114 4 732 4 524

1) Øvrige eiendeler inkluderer eiendeler ved utsatt skatt, rentebærende fordringer, kontanter og kontantekvivalenter og andre finansielle eiendeler.
2) Øvrige forpliktelser består av sum langsiktige forpliktelser, rentebærende kortsiktig gjeld, forpliktelser ved periodeskatt og skyldig utbytte.
3) Investeringer inkluderer tilgang av eiendom, anlegg og utstyr og immaterielle eiendeler.
4) Resultatet for Aker American Shipping vises i segmentoppstilling som resultatet fra kjøpstidpunktet til Aker den 30.06.2005
5) Urevidert

Driftsinntekter per kategori
Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Inntekter fra konstruksjonskontrakter 132 57 737 38 802
Salgsinntekter 2 716 9 184 7 487
Tjenester 603 12 453 11 146
Øvrige 295 518 492
Avviklet virksomhet - -27 101 -17 907

Sum 3 745 52 791 40 020

Leieinntekter fra skip i 2007 er inkludert i øvrige driftsinntekter og utgjør 144 mill kroner.
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Nedenfor presenteres virksomhetssegmentene i Aker Seafoods:

2007 - Aker Seafoods virksomhetssegmenter Andre
Foredling Foredling selskaper og

Beløp i mill kroner Fangst Norge Danmark elimineringer Sum

Eksterne driftsinntekter 336 1272 617 5 2 230
Interne driftsinntekter 251 65 1 -316 0

Driftsinntekter 587 1336 618 -311 2 230

EBITDA 143 41 28 -34 178

Avskrivninger og amortiseringer -39 -26 -14 -3 -82
Spesielle driftsposter 6 0 0 6

Driftsresultat 110 15 14 -38 102

Resultat fra tilknyttede selskaper 0 0 0 0
Netto finansposter -24 -44 0 -14 -82

Resultat før skatt 86 -29 14 -51 20

Skattekostnad -18 -3 -4 14 -11

Årets resultat 68 -33 10 -37 9

Skip, eiendom, anlegg og utstyr 511 251 41 91 895
Immaterielle eiendeler 993 5 4 131 1 133
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper 2 1 208 97 -1 286 22
Varelager, prosjekter under utfør. og korte rentefrie fordr. 93 371 109 -56 518
Øvrige eiendeler 1) 497 318 50 -364 501

Sum eiendeler 2 098 2 153 302 -1 484 3 069

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 153 167 55 5 380
Kortsiktige avsetninger 0 0 0 0 0
Øvrige forpliktelser 2) 1 119 781 98 -343 1 655

Sum forpliktelser 1 272 948 153 -338 2 035

Nedenfor presenteres virksomhetssegmentene i Aker Kværner:

2006 - Aker Kværners virksomhetssegmenter Maintenance, Subsea,
Field Modifications Products &

Development and Operations Technologies Process Ufordelt Sum
Beløp i mill kroner (FD) (MMO) (SPT) (PRO)

Driftsinntekter:
Anleggskontrakter 15 332 3 236 6 632 8 149 -46 33 303
Tjenester 666 6 130 2 444 2 918 706 12 864
Produkter 0 0 3 944 0 0 3 944
Annet 342 1 12 124 2 481

Sum driftsinntekter fra eksterne kunder 16 340 9 367 13 032 11 191 662 50 592

Interne driftsinntekter 619 415 1 230 142 -2 406 0

Sum driftsinntekter 16 959 9 782 14 262 11 333 -1 744 50 592

EBITDA 1 044 468 972 401 -13 2 872
Avskrivninger -61 -7 -162 -15 -94 -339

Driftsresultat 983 461 810 386 -107 2 533

Resultat fra tilknyttede foretak 2 0 -1 1 -20 -18
Anleggsinvesteringer 93 16 487 19 211 826
Netto kortsiktige operasjonelle eiendeler ekskl. skatt -1 968 125 387 -607 -109 -2 172
Netto langsiktige operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 1 341 1 154 2 205 1 019 -141 5 578

Netto operasjonelle eiendeler ekskl. skatt -627 1 279 2 592 412 -250 3 406

Skatt 348
Investeringer i tilknyttede selskaper 53 0 18 20 31 122
Andre investeringer 16
Ansvarlig lån 0
Netto rentebærende poster 4 222

Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 8 114

Ordreinngang (urevidert) 17 833 10 032 24 490 11 136 -1 220 62 271
Ordrereserve (urevidert) 20 813 12 272 21 392 7 658 -2 440 59 695

Ansatte (urevidert) 5 200 5 238 4 958 6 223 1 103 22 722

Immaterielle eiendeler 1 099 1 478 1 419 1 015 43 5 054

Brutto operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 5 161 3 767 8 786 3 784 445 21 943
Brutto operasjonelle forpliktelser ekskl. skatt -5 788 -2 488 -6 195 -3 368 -698 -18 537
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2005 - Aker Kværners virksomhetssegmenter Maintenance, Subsea,
Field Modifications Products & Pulping

Development and Operations Technologies Process & Power
Beløp i mill kroner (FD) (MMO) (SPT) (PRO) (P&P) Ufordelt Sum

Driftsinntekter:

Sum driftsinntekter fra eksterne kunder 10 443 7 061 9 322 9 594 521 36 940

Interne driftsinntekter 177 391 532 31 -1 131 0

Sum driftsinntekter 10 620 7 452 9 854 9 625 -611 36 940

EBITDA 632 290 654 224 16 1 816
Avskrivninger -57 -13 -151 -20 -65 -306

Driftsresultat 575 277 503 204 -49 1 510

Resultat fra tilknyttede foretak 18 12 -5 0 0 25
Anleggsinvesteringer 46 13 213 12 92 105 481

NOTE 5: LØNNSKOSTNADER

Lønnskostnader består av følgende:
Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Lønn 831 12 589 11 963
Folketrygdavgift 57 2 070 1 658
Pensjonskostnader 39 603 658
Andre ytelser 56 630 511

Sum før avviklet virksomhet 983 15 892 14 790

Avviklet virksomhet -4 703 -4 315

Sum 983 11 189 10 475

Gjennomsnittlig antall ansatte 2 580 41 428 36 377
Antall ansatte ved utgangen av året 2 599 46 256 36 937

Antall ansatte ved utgangen av året fordeles geografisk som følger:
Norge 1 212 13 837 12 453
EU 342 12 630 11 214
Nord Amerika 742 7 246 5 514
Asia 0 2 387 701
Øvrige områder 303 10 156 7 055

Sum 2 599 46 256 36 937

NOTE 6: ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Andre driftskostnader består av følgende:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Forskning og utvikling 1 119 197
Leie- og leasingkostnader 33 636 611
Tap ved verdifall på kundefordringer 4 1 3
Andre driftskostnader 1 353 7 951 5 936
Avviklet virksomhet -2 178 -2 083

Sum 1 391 6 529 4 664

Det meste av forsknings- og utviklingskostnader i Aker i 2006 og 2005 kunne henføres til Aker Kværner, som i 2007 etter nedsalg av aksjer, er et til-
knyttet selskap i Aker konsernet.
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Godtgjørelse til revisorer i Aker ASA konsernet er inkludert i andre driftskostnader og fordeles som følger:

Ordinær Andre tjenester Total
Beløp i mill kroner revisjon fra revisor 2007 2006 2005

Aker ASA 1 2 3 3 3
Datterselskaper 11 1 12 64 50

Sum 12 3 15 67 53

Andre tjenester fra revisor på 3 mill kroner består av 1 mill kroner i andre attestasjonstjenester, 1 mill kroner kroner i skatterådgivning og 1 mill kroner i
andre tjenester utenfor revisjon.

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 tilbakevendende natur.

De spesielle driftspostene fordeler seg som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Nedskrivning av immaterielle eiendeler (note 12) -95 -82 -70
Negativ goodwill 379 -
Nedskrivning av eiendom, anlegg og utstyr (note 11) - -45 -11
Reversering av nedskrivning på eiendom, anlegg og utstyr (note 11) - - 1
Andre salgsgevinster og tap - 10
Andre restruktureringskostnader -109 -
Avviklet virksomhet -183 67

Sum -95 -40 -3

Nedskrivning av immaterielle eiendeler i 2007 kan henføres til goodwill ved etablering av Aker ASA i 2004.

Etter salget av Aker Yards og Aker Material Handling i 2007 og klassifisering av resultatet til Aker Yards og Aker Material Handling i tidligere perioder,
som avviklede virksomheter gjenstår spesielle driftsposter på 40 mill kroner i 2006 og 3 mill kroner i 2005.

NOTE 8: FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Resultatførte finansposter fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Renteinntekter 364 330 168
Utbytteinntekter 36 51 6
Andre finansinntekter 385 379 218
Avviklet virksomhet -139 -136

Sum finansinntekter 785 621 256

Rentekostnader -516 -749 -567
Diskonteringseffekt ansvarlige lån -207 -227
Netto agiotap/gevinst -102 43 20
Valuta gevinst (+) / tap (-) ved sikringsinstrumenter 82 241 -396
Refinansieringskostnader -652 -
Andre finanskostnader -56 -616 -84
Avviklet virksomhet 233 193

Sum finanskostnader -592 -1 707 -1 061

Netto finansposter 193 -1 086 -805
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2007
Netto finansposter i 2007 innregnet i resultat fordeles som følger:

Beløp i mill kroner

Renteinntekt på investeringer tilgjengelig for salg, uten verdifall 336
Renteinntekt på investeringer tilgjengelig for salg, som har hatt verdifall 28
Renteinntekter på bankinnskudd 234
Utbytte på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 36
Netto gevinst på salg av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg overført fra egenkapital 33
Netto endring i virkelig verdi av finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 118

Sum finansinntekter 785

Rentekostnad på finansielle forpliktelser målt til amortisert kost -516
Netto valutatap -102
Valuta gevinst (+) / tap (-) ved sikringsinstrumenter 82
Netto andre finanskostnader -56

Sum finanskostnader -592

Netto finansposter 193

2006
Andre finansinntekter inkluderer blant annet gevinst ved salg av NorSea aksjer på 220 mill kroner.
Andre finanskostnader inkluderer blant annet nedskrivning av fordring på TH Global med 260 mill kroner og Sea Launch med 183 mill kroner.
Diskonteringseffekt ansvarlig lån i Aker Kværner i 2006 relaterer tallene seg til perioden 1. januar til 1. desember.
Valuta gevinst (+) /tap (-) ved sikringsinstrumenter i 2006 og 2005 henføres til sikringsinstrumentene til Aker Kværner som ikke kvalifiserer for
sikringsbokføring etter IAS39, således er verdiendringene resultatført i perioden. Dette gjelder for 2005, januar 2006 og for de mindre kontraktene
resten av 2006.

Finansposter godskrevet/belastet direkte på egenkapital fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Omregningsdifferanser knyttet til utenlandske virksomheter -736 93 -27
Endring i virkelig verdi på kontantstrøm sikring 24 203 -
Verdiendring 60 17 25
Tidligere verdiendring resultatført -33 - -

Total -685 313 -2

Total poster ført direkte mot egenkapital fordeles på majoritet og minoritetsandel som følger:
Majoritetsandel -471 160 -46
Minoritetsandel -214 153 44

Total -685 313 -2

Majoritetens andel er fordelt i egenkapitalen mellom kursregulering, verdiendring og kontantstrømsikring :

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Verdiendring 27 12 23
Kontantstrømsikring 24 102 -69
Kursregulering -522 46

Total -471 160 -46

NOTE 9: ANDRE POSTER

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Gevinst ved nedsalg av Aker Kværner 3 241
Gevinst ved etablering og nedsalg av Aker Floating Production 396 -
Gevinst ved etablering og nedsalg av Aker Exploration 152
Gevinst ved etablering og nedsalg av Aker Drilling 641
Salg av Aker Hus 400

Andre poster 3 241 548 1 041
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Aker Kværner i 2007
Aker besluttet den 17. januar 2007 å selge 5,4 millioner aksjer i Aker Kværner. Salget ble gjennomført den 18. januar 2007 og salgsummen var
3,6 milliarder kroner, tilsvarende 660 kroner pr. aksje. Etter nedsalget eide Aker 40,1% av aksjene i Aker Kværner.

Aker har i forbindelse med nedsalget bokført en regnskapsmessig gevinst på 3 241 mill kroner og investeringen i Aker Kværner er fra og med 1. januar
2007 vurdert etter egenkapitalmetoden i Aker-konsernet.
Den regnskapsmessige transaksjonsdato 1. januar 2007 er valgt siden selskapet ikke har tilgjengelig regnskapsdata på
salgstidspunktet.

Aker Floating Production i 2006
Aker Floating Production hentet gjennom en rettet emisjon i april 2006 inn USD 150 mill i egenkapital fra internasjonale og norske investorer. Før emisjonen
ble Aker Floating Production verdsatt til i underkant av 800 mill 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 mill kroner og ble redusert med 371 mill kroner til 396 mill kroner i Aker konsernet.
Reduksjonen representer 48,4% av den totale gevinst.

Aker Exploration i 2006
Aker Exploration hentet gjennom en rettet emisjon i desember 2006 inn 915 mill kroner i egenkapital fra internasjonale og norske investorer. Av dette
beløpet gikk Aker inn med 304 mill kroner. Før emisjonen ble Aker Exploration verdsatt til 305 mill kroner.
Dette innebar at Akers eierandel i leteselskapet ble redusert fra 100 % til 49,9% etter emisjonen.
I tillegg til emisjonen tilførte internasjonale investorer 457,5 mill kroner i konvertible obligasjoner som kan omdannes til aksjer.
Gevinsten på 304 mill kroner i Aker Capital er redusert med 152 mill 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 fastpriskontrakt. 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 fra kr 32,00 til kr 36,85.
Aker Drilling har etter emisjonen 93 mill aksjer. Implisitt markedsverdi er 3,4 mrd kroner.
Verdien av Aker Capitals 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 Capitals 30,8% i Aker Drilling ved utgangen av 2005 utgjorde 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 eindomsselskapet som eier tomt og byggeprosjekt for konsernets nye hovedkontor på
Fornebu utenfor Oslo til Næringsbygg Holding 2 AS.
Transaksjonen ga Aker en gevinst på 400 mill kroner.

NOTE 10: SKATT

SKATTEKOSTNAD
Innregnet i resultatregnskapet:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Kostnad ved periodeskatt:
Årets betalbare skatt -34 -482 -599
Justeringer for tidligere år -9 -31

Sum kostnad periodeskatt -34 -491 -630

Kostnader ved utsatt skatt:
Opprinnelse og reversering av midlertidige forskjeller 67 -453 -229
Fordel av innregnet skattemessig underskudd til fremføring 5 196 838

Sum utsatt skattekostnad 72 -257 609

Avviklet virksomhet 149 12

Sum skattekostnad i resultatregnskapet 38 -599 -9

Skattekostnader fordeles mellom Petroleums skatteloven og ordinære skattelover:
Petroleum skattelov 1 - -
Ordinære skattelov 37 -599 -9

Sum skattekostnad i resultatregnskapet 38 -599 -9
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Avstemming av effektiv skattesats
2007 2006 2005

% Beløp i mill kr % Beløp i mill kr % Beløp i mill kr

Resultat innen Petroleumskatteloven 3
Resultat innen ordinære skattelover 4 145 1 793 1 702

Resultat før skatt 4 148 1 793 1 702

Nominell skattesats i Norge 28% 28% -1 161 28% -502 28% -477
Nominell skattesats i Norge innen Petroleumskatteloven 78% 78% -2 78% - 78% 8
Forskjell skattesats Norge og utland 0% - 8% -149 5% -91
Skattefrie driftsinntekter -31% 1 273 -12% 224 -18% 303
Ikke-fradragsberettigede kostnader 0% -14 0% - -1% 18
Effekt av ikke tidligere utnyttede skattemessige underskudd 0% 5 -4% 78 -32% 550
Kostnad ikke innregnet skattemessig underskudd til fremføring 0% - 12% -220 0% -
Skattevirkning av ikke godkjent skatteoppgjør i utlandet 0% - 0% - 18% -312
Øvrige forskjeller 2% -63 2% -30 0% -8

Sum skattekostnad i resultatregnskapet -1% 38 33% -599 1% -9

EIENDELER OG FORPLIKTELSER VED UTSATT SKATT

Brutto bevegelse på kontoene for utsatt skatt (eiendeler og forpliktelser) er som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006

Balanse pr 1. januar 1 575 1 578
Kursreguleringer -71 94
Kjøp og salg av datterselskaper -1 056 228
Utsatt skattekostnad 72 -257
Effekt på utsatt skatt ved omklassifisering innen immaterielle eiendeler (se note 12) 81
Utsatt skatt innregnet direkte mot egenkapitalen -1 -68

Balanse pr 31. desember 599 1 575

Eiendeler ved utsatt skatt 1 208 2 411
Forpliktelser ved utsatt skatt (-) -609 -836

Balanse pr 31. desember 599 1 575

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

Eiendeler ved utsatt skatt:
Virkelig verdi Skattemessig

justering mindre- Fremførbart
Beløp i mill kroner oppkjøp avskrivning Pensjoner underskudd Øvrige Sum

Pr 1. januar 2006 133 337 1 534 217 2 221
Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt -41 31 -14 -304 94 -234
Innregnet direkte mot egenkapitalen - - - 15 - 15
Kjøp og salg av datterselskaper 362 - 29 5 -27 369
Kursreguleringer -1 5 7 29 - 40

Pr 31. desember 2006 320 169 359 1 279 284 2 411

Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt - -11 - 6 - -5
Innregnet direkte mot egenkapitalen - - - - - -
Kjøp og salg av datterselskaper -306 -70 -309 -369 -90 -1 144
Kursreguleringer - -4 - -40 -10 -54

Pr 31. desember 2007 14 84 50 876 184 1 208

Utsatt skattefordel i Aker konsernet er fordelt på selskaper som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Aker Kværner 552 851
Aker Yards 553 247
Aker Seafoods 165 159 105
Aker BioMarine 87 68 0
Aker ASA med Holdingselskaper 748 762 772
Andre selskaper 1) 208 317 246

Sum 1 208 2 411 2 221

1) Utsatt skattefordel i andre selskaper i 2007 kan i hovedsak henføres til datterselskapet Cork Oak Holding.
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Aker Seafoods:
Utsattt skattefordel på 165 mill kroner fordeles med 26 mill kroner, som er knyttet til midlertidige forskjeller, i hovedsak anleggsmidler og 139 mill kroner
knyttet til fremførbart underskudd. Styret i Aker Seafoods forventer et økt skattemessig resultat slik at det fremførbare underskuddet i selskapet vil
være benyttet innen 4-6 år.

Aker BioMarine:
Utsatt skattefordel på 87 mill kroner fordeles med 2 mill kroner som er knyttet til midlertidig forskjell på gjeld , samt 85 mill kroner knyttet til fremførbart
underskudd i Norge. Styret i Aker BioMarine forventer at det fremførbare underskuddet vil bli utnyttet.

Aker ASA med holdingselskaper og Cork Oak Holding
Utsatt skattefordel i Aker ASA med holdingselskaper på 748 mill kroner og Cork Oak Holding på 274 mill kroner. Etter en kontinuerlig vurdering av sel-
skapets mulighet til å utnytte det fremførbare underskuddet har selskapet i løpet av de fire siste årene redusert det fremførbare underskuddet som
ikke er innregnet i balansen med 699 mill kroner. Totalt utsatt skattefordel i Aker ASA med Holding og Cork Oak Holding som ikke er innregnet i
balansen er 850 mill kroner. Styrets vurdering er at det fremførbare underskuddet vil bli utnyttet i løpet av 5 til 10 år.

Samlet ikke innregnet utsatt skattefordel i Aker konsernet utgjør 1 137 mill kroner ved utgangen av 2007.

Bevegelsen i forpliktelser ved utsatt skatt i året er som følger:
Forpliktelser ved utsatt skatt:

Gevinst ved
Skattemessig måling til Konvertibel

Beløp i mill kroner meravskrivning Prosjekter virkelig verdi obligasjon Øvrige 1) Sum

Pr 1. januar 2006 -232 -732 -264 -6 591 -643
Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt -7 -746 - - 730 -23
Innregnet direkte mot egenkapitalen - - - 6 -89 -83
Kjøp og salg av datterselskaper 2 -15 -128 - - -141
Kursreguleringer 7 20 - - 27 54
Utligning -

Pr 31. desember 2006 -230 -1 473 -392 - 1 259 -836

Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt 17 -1 4 - 57 77
Innregnet direkte mot egenkapitalen - - - - -1 -1
Kjøp og salg av datterselskaper 50 1 492 -56 - -1 398 88
Effekt på utsatt skatt ved omklassifisering
innen immaterielle eiendeler (se note 12) 80 80
Kursreguleringer 16 - - - -33 -17
Utligning -20 20 0

Pr 31. desember 2007 -147 -2 -364 - -96 -609

1) Utsatt skattefordel og -gjeld utlignes i den grad de reverserer i samme tidsperiode og hører inn under samme skatteregime. Øvrige i 2006 inkluderer blant annet 5 348 mill kroner
i fremførbart underskudd brukt til utligning av positive midlertidige forskjeller innen Aker Kværner.

Utsatt skatt innregnet direkte mot egenkapitalen

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Vedrørende finansielle eiendeler tilgjengelig for salg -7 -7
Vedrørende kontantstrømsikring -1 -80 -51
Konvertibelt obligasjonslån 6
Skattevirkning på meglerkostnad i forbindelse med emisjoner 13

Sum -1 -68 -58

Forpliktelser ved periodeskatt og tilgode periodeskatt
Forpliktelser ved periodeskatt utgjør 20 mill kroner og tilgode periodeskatt utgjør 235 mill kroner og er hovedsakelig relatert til petroleumskatt
tilgode i Aker Exploration.



SKATTEKOSTNAD OG BALANSE POSTER FORDELT GEOGRAFISK

Skattekostnad, netto utsatt skatteforpliktelse og netto forpliktelse ved periodeskatt er fordelt geografisk som følger:

2007
Årets betalbare Utsatt Sum Netto utsatt Netto fordring

Beløp i mill kroner skatt skattekostnad skattekostnad skattefordring periodeskatt

Norge - 150 150 865 217
EU -7 - -7 8 -3
Nord Amerika -27 -78 -105 -274 1
Asia - - - - -
Øvrige områder - - - - -

Sum -34 72 38 599 215

Tallene for 2007 ovenfor 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.

NOTE 11: EIENDOM, ANLEGG OG UTSTYR

Bevegelsen i eiendom, anlegg og utstyr for 2006 fremgår av oversikten nedenfor:

Skip, fly Maskiner Bygninger Anlegg Øvrige
Beløp i mill kroner og lignende Transp.midler Boliger Tomter u/utf. anlegg Sum

Anskaffelseskost balanse pr 1. januar 2007 1 679 3 135 4 057 530 1 726 381 11 508

Overtakelse ved virksomhetssammenslutning 8 5 7 1 0 0 21
Andre anskaffelser 1) 5 082 414 76 10 -1 361 3 4 224
Avhending ved salg av virksomhet 0 -2 180 -3 114 -406 -258 -382 -6 340
Annen avhending og utrangering -395 -20 -7 -13 0 0 -435
Overført fra anlegg under utførelse 0 -6 -19 0 25 0 0
Effekt av valutakursendringer -534 -32 -49 -15 -91 0 -721

Anskaffelseskost balanse pr 31. desember 2007 5 840 1 316 952 107 41 2 8 257

Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall pr 1. januar 2007 -436 -478 -1 222 -5 -28 -96 -2 265

Årets avskrivninger -127 -88 -35 -4 0 0 -254
Tap ved verdifall (nedskrivninger) 0 0 0 0 0 0 0
Reversering av tap ved verdifall 0 0 0 0 0 0 0
Avhending ved salg av virksomhet 0 -70 798 -13 68 97 880
Annen avhending og utrangering 199 8 2 0 0 0 209
Effekt av valutakursendringer 38 18 23 3 18 0 100

Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall pr 31. desember 2007 -326 -610 -434 -19 58 1 -1 330

Balanseført verdi pr 31. desember 2007 2) 5 514 706 518 88 99 3 6 927

1) Aktiverte renter i 2007 utgjør 63 mill kroner
2) Balanseført verdi leieavtaler utgjør: - 2 11 - - - 13

Balanse ved utgangen av 2007 fordeles som følger på områder:
Skip, fly Maskiner Bygninger Anlegg Øvrige

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

Aker American Shipping 1 700 5 1 705
Aker Philadelphia Shipyard 80 213 81 19 393
Aker Floating Production 2 880 7 2 887
Aker Seafoods 463 194 231 6 894
Aker BioMarine 410 148 7 1 51 617
Øvrig virksomhet 61 277 67 0 24 3 431

Balanseført verdi pr 31. desember 2007 5 514 706 518 88 99 3 6 927
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Bevegelsen i eiendom, anlegg og utstyr for 2006 fremgår av oversikten nedenfor:
Skip, fly Maskiner Bygninger Anlegg Øvrige

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

Anskaffelseskost balanse pr 1. januar 2006 1 710 2 936 3 262 307 799 281 9 295

Overtakelse ved virksomhetssammenslutning 11 267 525 132 11 71 1 018
Andre anskaffelser 379 1 153 289 7 1 310 13 3 150
Avhending og utrangering -271 -1 407 -259 -1 -10 0 -1 949
Overført fra anlegg under utførelse -48 124 167 58 -329 28 0
Effekt av valutakursendringer -102 62 72 27 -55 -11 -7

Anskaffelseskost balanse pr 31. desember 2006 1 679 3 135 4 057 530 1 726 382 11 508

Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall pr 1. januar 2006 -540 -962 -1 164 0 -35 -71 -2 772

Årets avskrivninger -94 -585 -223 -6 34 -15 -888
Tap ved verdifall (nedskrivninger) -40 -5 0 0 0 0 -45
Reversering av tap ved verdifall 0 0 0 0 0 0 0
Avhending og utrangering 205 1 094 194 0 -28 0 1 464
Effekt av valutakursendringer 34 -20 -29 1 0 -10 -24

Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall pr 31. desember 2006 -435 -478 -1 222 -5 -28 -96 -2 265

Balanseført verdi pr 31. desember 2006 2) 1 244 2 657 2 834 525 1 698 285 9 243

2) Balanseført verdi leieavtaler utgjør: 0 79 0 0 0 0 79

NOTE 12: IMMATERIELLE EIENDELER

Bevegelsen i immaterielle eiendeler for 2007 fremgår av oversikten nedenfor:
Fiske Produkt

Beløp i mill kroner Goodwill konsesjoner tankere Øvrige Sum

Anskaffelseskost balanse pr 1. januar 2007 8 545 559 681 935 10 720

Overtakelse ved virksomhetssammenslutning 19 126 - 29 174
Andre anskaffelser 16 87 - 1 105
Avhending -7 124 - - -88 -7 213
Reklassifisering 197 - - -255 -58
Effekt av valutakursendringer -215 - - -4 -219

Anskaffelseskost balanse pr 31. desember 2007 1 438 772 681 618 3 509

Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall pr 1. januar 2007 -554 -7 - -173 -734

Årets amortiseringer -1 - -27 -25 -53
Tap ved verdifall (nedskrivninger) -95 - - -0 -95
Reversering av tap ved verdifall - - - - -
Avhending - - - 6 6
Reklassifisering 26 - - 3 29
Effekt av valutakursendringer 97 - - 1 97

Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall pr 31. desember 2007 -527 -7 -27 -189 -750

Balanseført verdi pr 31. desember 2007 910 765 654 429 2 759

Fiskekonsesjoner kan henføres til i Aker Seafoods med 765 mill kroner, mens produkttankere kan henføres til fremtidig inntjening på Produkttank kontrakter
i Aker American Shipping med 654 mill kroner etter amortisering på 27 mill kroner i 2007.
Konsesjoner avskrives ikke, mens produkttanker kontraktene avskrives over 25 år fra og med januar 2007.

Balanseført verdi av øvrige immaterielle eiendeler på 429 mill kroner ved utgangen av 2007 består blant annet av øvrige immaterielle eiendeler på 198 mill
kroner i Aker BioMarine, som knytter seg til eksisterende lisensavtaler ved oppkjøpet av Natural, med en løpetid på mellom 10 og 12 år.

Aker American Shipping
I forbindelse med Akers kjøp av Aker American Shipping ble merverdien allokert til produkttank kontraktene. Aker American Shipping har en avtale om
bygging og bareboat hyre på 10 skip med opsjon på ytterligere produkt tankere som skal leies ut til et datterselskap av Overseas Shipholding Group.
Første skip ble levert i februar 2007 og det 10. skipet i løpet av 2010.

Aker BioMarine
I forbindelse med Akers kjøp av Natural og etablering av Aker BioMarine konsernet i desember 2006, ble deler av merverdien fordelt til lisensavtaler
selskapet har med varighet fra 10 til 12 år og Goodwill. Goodwill henføres til selskapets kompetanse innen Omega3 fosfolipider.
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Aker Seafoods
Balanseført verdi består av 29,6 torsk- og hysekonsesjoner, 31,8 seikonsesjoner, 6 rekekonsesjoner og 2 vassildkonsesjoner.
Det er i løpet av 2007 anskaffet 1,23 kvoteenheter torsk og hyse samt 2,764 kvoteenheter med sei. Overtagelse ved virksomhetssammenslutning er knyttet
til kjøp av Pesquera Ancora i Spania som har kvoterettigheter i Barentshavet på 2 300 tonn torsk.

Aker Seafoods konsernet eier ved utgangen av 2007 29,6 torsk og hyse konsesjoner, 31,8 seikonsesjoner, 6 rekekonsesjoner og 2 vassildkonsesjoner. En
torskekonsesjon tilsvarte i 2007 en rett til å fiske 639 tonn med torsk, 490 tonn med hyse og 823 tonn med sei nord for 62. breddegrad. I tillegg ble det
tildelt 200 tonn torsk som distriktskvote pr. fartøy i Finnmark og 80 tonn i Troms og Nordland. Aker Seafoods hadde i 2007 14 fartøyer i drift og ni av disse
ble trukket ut til å delta for å fiske distriktskvoter. 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 juli 2007 ble ny strukturmelding vedtatt i Stortinget. Det ble besluttet at strukturkvoter skulle ha en begrenset varighet i hhv. 25 år for eksisterende
strukturkvoter (fra 1/1/2008) og 20 år for nye strukturkvoter (kvoter som struktureres etter tidspunktet for vedtaket). Det ble videre bestemt at strukturkvoter
som utløper skal refordeles ut til aktører i gruppen av eiere av strukturkvoter.

Etter 25 år utløper strukturkvotene, men de refordeles til gruppen. De som strukturerer rundt snittet av bransjen vil beholde sin andel av kvoter i fremtiden.
Aker Seafoods er den klart største aktøren med 29,3 kvoter av totalt 91 kvoter. Aker Seafoods har p.t. strukturert i nærheten av hva snittet av bransjen har
gjort. Det er derfor ikke foretatt regnskapsmessige avskrivninger på de strukturerte kvotene.

På grunn av at dagens fiskekvoter er langt lavere enn fangstkapasiteten til en moderne tråler, oppnås det derved en betydelig effektivitetsøkning ved å
samle flere kvoter på ett fartøy. Dette har også medført at etterspørselen etter torskekonsesjoner har økt fra rederi som har ledig fangstkapasitet. Prisene
på torsk, sei og hyse har økt de siste to årene og dette vil også medføre en økende inntjening pr. konsesjon. For reker har situasjonen vært annerledes
med lave priser de siste to årene. Aker Seafoods konsernet har også i begrenset grad fisket reker i 2007 på grunn av at de har hatt annen og mer
lønnsom anvendelse av fartøyene. Aker Seafoods har de to siste årene hatt henholdsvis 14 fartøyer i drift.

I forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet for 2007 ble det foretatt en ekstern verdivurdering av konsesjonene. Torskekonsesjonene ble da verdsatt
til 50 mill kroner pr. konsesjon, rekekonsesjonene til 2 mill kroner pr. konsesjon og vassildkonsesjonene til 5 mill kroner pr. konsesjon. Verdivurderingen er
basert på omsetningsverdi for denne type konsesjoner.

Sensitivitetsanalyse på kvotene Endret Endret
Endringer i segment Harvesting: (Beløp i mill kroner) Omsetning EBITDA

10 % endring i pris på torsk vil medføre følgende endringer 29 10
10 % endring av kvantum på torsk vil medføre følgende endringer 29 10
10 % endring av kvantum på torsk, sei og hyse vil medføre følgende endringer 59 16

Bevegelsen i immaterielle eiendeler for 2006 fremgår av oversikten nedenfor:

Beløp i mill kroner Goodwill Øvrige Sum

Anskaffelseskost balanse pr 1. januar 2006 8 262 1 557 9 819

Overtakelse ved virksomhetssammenslutning - 92 92
Andre anskaffelser 1 627 597 2 224
Avhending -1 007 -35 -1 042
Reklassifisering - -33 -33
Negativ goodwill -375 -375
Effekt av valutakursendringer 38 -3 35

Anskaffelseskost balanse pr 31. desember 2006 8 545 2 175 10 720

Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall pr 1. januar 2006 -861 -160 -1 021

Årets amortiseringer - -26 -26
Negativ goodwill inntektsført 379 379
Tap ved verdifall (nedskrivninger) -82 - -82
Reversering av tap ved verdifall - - -
Avhending - 7 7
Effekt av valutakursendringer 10 -2 8

Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall pr 31. desember 2006 -554 -181 -735

Balanseført verdi pr 31. desember 2006 7 991 1 994 9 985

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 2007 2006 2005

Avskrivninger og amortiseringer -53 -48 -27
Spesielle driftsposter -95 -12 -70

Sum -148 -60 -97
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Fordeling av Goodwill

Beløp i mill kroner 2007 2006

Aker Kværner:
Field Development (FD) 1 539
Maintenance, Modifications and Operations (MMO) 1 664
Subsea, Products & Technologies (SPT) 891
Process (PRO) 1 095
Pulping & Power (P&P) 0
UK Resource 640
Øvrig virksomhet i Aker Kværner 453

Aker Yards 702
Aker Floating Production 311 417
Aker BioMarine 383 123
Diverse 216 467

Sum 910 7 991

Goodwill relatert til Aker Floating Production stammer fra oppkjøp av Aker Contracting FP AS fra Aker ASA i 2006 og utgjør i selskapet 679 mill kroner.
Gevinsten i Aker ASA ved denne transaksjonen utgjorde 767 mill kroner, som ble redusert med 371 mill kroner til 396 mill kroner i Aker konsernet. Reduk-
sjonen representerte Akers eierandel på 48,4% på transaksjonstidspunktet. Aker har senere kjøpt seg opp til 51,1% og reduksjon reduserer goodwill i
Aker Floating Production.

Goodwill i Aker BioMarine kan i hovedsak henføres til oppkjøp av Natural og knyttes til selskapets kunnskap innen Omega3.
fosfolipider.

Diverse goodwill kan i hovedsak henføres til Aker Seafoods med 169 mill kroner. Etter testing av verdiene er det ikke funnet grunnlag for nedskrivning av
goodwill for noen av enhetene.

Fastsettelse av gjennvinnbart beløp:

Aker Floating Production:
Basert på vurderinger av det fremtidige markedet av Aker Floating Production ledelse er gjennvinnbart beløp beregnet basert på en kontantstrøm-
prognose for 2008-2024. Driftsinntektene er forutsatt å utgjøre USD 54 mill det første året og øker maksimalt til USD 463 mill i 2013.
De neste årene forutsetter inntektene å ligge på omlag USD 250 mill hensyntatt effekten av at leiekontraktene går inn i opsjonsfasene. For selskapets
administrasjon, salg og markedsføringskostnader er den årlige kostnadsvekst satt til 3,5% fra 2008 til 2024. Fra 2025 og fremover er 2% kostnadsvekst
forutsatt.
Nåverdi blir beregnet ved å neddiskontere kontantstrømmen med en neddiskonteringsfaktor på 10,0% før skatt.
Konklusjonen er at nåverdiene er høyere en de bokførte verdiene.

Estimatene er spesielt følsom for følgende endringer:
En økning i diskonteringsrenten på 1 prosent vil redusere anleggsverdien med USD 133 mill, mens en 5 prosent reduksjon i EBITDA vil redusere
anleggsverdien med USD 109 mill.
Selv med disse vesentlige reduksjoner i anleggsverdier endrer ikke konklusjonene ovenfor.

Aker BioMarine:
Patenter, teknologi, samt vitenskapelig dokumentasjon av Omega3 fosfolipider har en betydelig verdi for Aker BioMarine konsernets Krill strategi. Selskap-
ets analyse konkluderer med at det ikke er grunnlag for nedskrivning av goodwill.

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 2007 2006

Pr 1. januar 1 644 1 191
Trinnvis oppkjøp, nedsalg og salg av datterselskaper 2 602
Anskaffelser/Avhendelser 1 159 278
Andel resultat fra tilknyttede selskaper 1 086 2
Effekt av valutakursendringer og kontantstrømsikring -65 0
Øvrige endringer i egenkapitalen -1 144 173

Pr 31. desember 5 282 1 644
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Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper fordeles som følger:

Trinnvis oppkjøp, Effekt av valuta- Øvrige
2007 Balanseført verdi nedsalg og salg av Anskaffelser Andel kursendringer og endringer i Balanseført verdi
Beløp i mill kroner pr 1. januar datterselskaper og avhendelser resultat kontantstrøm sikring egenkapitalen pr 31. desember

Aker Kværner ASA 3 132 965 -132 -1 129 2 836
Bjørge ASA 196 25 -5 216
Aker Drilling ASA 734 439 101 67 -22 1 319
Aker Exploration ASA 448 -424 - -57 33 -
ODIM ASA 136 593 57 -21 765
Genesis Petroleum Corp. Plc 127 -6 121
P/f Næraberg - -
Siva Verdal Eiendom 13 -13 - - -
RR Offshore Oy 16 -16 - -
JSC Astrakhan Korabel 31 -31 - -
Power Maintenance and
Constructors, LLC 19 -19 -

Øvrige selskaper 51 -27 - 1 - 25

Sum 1 644 2 602 1 159 1 086 -65 -1 144 5 282

Trinnvis oppkjøp, nedsalg og salg av datterselskaper:
I forbindelse med salg av datterselskapet Aker Yards og nedsalg til 40,1% i Aker Kværner ble 124 mill kroner i ulike aksjer i tilknyttede selskaper
dekonsolidert.
Aker Kværners kostpris i Aker etter nedsalget utgjorde 3 132 mill kroner.
I slutten av oktober 2007 kjøpte Aker ytterligere 1,62% av aksjene i Aker Exploration og eide etter dette 51,5% av selskapet som dermed ble et datterselskap.

Anskaffelser og avhendelser:
Aker kjøpte 8,4 mill aksjer i Aker Drilling ASA i mars 2007 og ytterligere 4,7 mill aksjer i desember og eide etter kjøpet 44,97 % av totalt antall aksjer,
en økning fra 36,85% ved utgangen av 2006. I juni 2007 kjøpte Aker 40% av Aker Yards andel i Aker Invest II KS, og eide etter dette 100% av
selskapet. Aker Invest II KS eide blant annet 22,7% i ODIM.
Merverdien ved kjøpet ble fordelt til i hovedsak ODIM aksjene og inkluderes i beløpet ovenfor, sammen med kjøp av ytterligere 5,9 mill aksjer i løpet av 2007.
Akers eierandel i ODIM økte dermed i løpet av 2007 fra 22,7% til 36,5%.

Øvrige endringer i egenkapitalen:
Øvrige endringer i egenkapitalen i andel Aker Kværner inkluderer blant annet mottatt utbytte på 883 mill kroner og effekt av kjøp av egne aksjer i Aker
Kværner med 264 mill kroner.

Merverdi
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper pr 31.desember 2007 inkluderer merverdi allokert til immaterielle eiendeler med 1 475 mill kroner og fordeles
som følger:

Beløp i mill kroner

Aker Kværner ASA 847
ODIM ASA 599
Bjørge ASA 29

Aker Kværner:
Goodwill relatert til Aker Kværner stammer fra flere historiske transaksjoner, hovedsakelig 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 kontantgener-
ende enhetene for dette formål.

ODIM:
Goodwill relatert til ODIM er henført til selskapets kompetanse og markedsposisjon innen utvikling og produksjon av automatiserte håndteringssys-
temer, blant annet innen seismikk og offshore service fartøy.

Fastsettelse av gjennvinnbart beløp:
Aker Kværner:
Gjennvinnbart beløp er funnet ved å beregne bruksverdi. Beregningene er basert på kontantstrøm ut fra budsjetter for 2008-2010 og en vekstrate på
2,5 prosent vekst per år på de etterfølgende perioder. Nåverdi blir beregnet ved å neddiskontere kontantstrømmen med en neddiskonteringsfaktor på
13,3 prosent før skatt.

For alle virksomheter er konklusjonen den samme; nåverdiene er høyere enn de bokførte verdiene. Det er derfor konkludert med at nedskrivning ikke
er nødvendig. Som en sensitivitetsanalyse er tilsvarende beregninger gjort med diskonteringsrenter opptil 40 prosent uten at det får noen konsekvens
for konklusjonene ovenfor.

ODIM:
Bokført verdi i Aker er lik kr 46,75 pr aksje og alle verdianslag viser vesentlig høyere verdi. Ingen indikasjoner på verdifall er påvist.
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Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper fordeles som følger:
Øvrige

2006 Balanseført verdi Anskaffelser Andel Effekt av valuta- endringer i Balanseført verdi
Beløp i mill kroner pr 1. januar og avhendelser resultat kursendringer egenkapitalen pr 31. desember

Kværner Powergas India 53 -51 2 - -4 -
Bjørge ASA 205 - -4 - -5 196
Aker Drilling ASA 770 - -7 - -29 734
Aker Exploration ASA 448 448
ODIM ASA 133 3 136
NorSea AS 60 -296 28 208 -
Supply Invest KS 37 -37 -
P/f Næraberg - -1 1 -
Siva Verdal Eiendom 13 13
RR Offshore Oy 32 - -16 - - 16
JSC Astrakhan Korabel 31 31
Power Maintenance and Constructors, LLC 19 19
Øvrige selskaper 21 31 -3 - 2 51

Sum 1 191 278 2 - 173 1 644

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 sel-
skaper 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.

Sammendrag av finansiell informasjon for tilknyttede selskaper og oversikt over konsernets eierandel i vesentlige tilknyttede selskaper er som følger:

Børsnoterte selskaper er Aker Kværner ASA, Aker Drilling ASA, Bjørge ASA, ODIM ASA og Genesis Petroleum Corp Plc.
Nendenfor vises børskurs og børsverdi for Akers eierandel i Aker Kværner ASA, Bjørge ASA, Aker Drilling ASA, ODIM ASA og Genesis Petroleum
Corp. Plc

Antall aksjer Børskurs (i kroner) Balanseført verdi Børsverdi
Beløp i mill kroner i mill 31.12.07 pr 31.12.2007 31.12.07

Aker Kværner ASA 110,3 144,50 2 836 15 943
Bjørge ASA 17,5 18,00 216 315
Aker Drilling ASA 41,8 42,50 1 319 1 777
ODIM ASA 16,4 84,00 765 1 375
Genesis Petroleum Corp. Plc 49,8 2,78 121 139

2007
Beløp i mill kroner Land Eiendeler Forpliktelser Driftsinntekter Årets resultat Eierandel %

Aker Kværner ASA Norge 28 542 21 279 57 957 2 460 40,3 2)
Aker Drilling ASA Norge 11 589 7 785 0 261 44,9
Bjørge ASA Norge 945 425 1 168 266 39,9
ODIM ASA Norge 1 211 761 1 417 201 36,5
Genesis Petroleum Corp Plc 3) Storbritannia 136 3 1 -15 29,8
P/f Næraberg 1) Færøyene 679 741 199 3 33,0

1) Aker BioMarine ASA, et datterselskap av Aker ASA har 282 mill kroner i rentebærende fordring mot P/f Næraberg.
2) Etter amortisering av 1,1 mill egne aksjer.
3) Tall pr 3. kvartal 2007.

2006
Beløp i mill kroner Land Eiendeler Forpliktelser Driftsinntekter Årets resultat Eierandel %

Aker Drilling ASA Norge 4 151 827 - -22 30,8
Bjørge ASA Norge - - - - 39,9
Aker Exploration ASA Norge 1 456 481 - -8 49,9
ODIM ASA Norge - - - - 22,7
P/f Næraberg 1) Færøyene 780 840 202 -4 33,3
RR Offshore Oy Finland 83 86 251 -31 26,0
Siva Verdal Eiendom 2) Norge 42 8 4 2 46,0
JSC Astrakhan Korabel Astrakhan, Russland 95 88 26 -7 56,0
Power Maintenance and Constructors, LLC Hammond, USA 68 30 398 -3 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%
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NOTE14: INVESTERINGER I FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET

Konsernet har andeler i felleskontrollerte virksomheter, blant annet 50% i det nystiftede selskapet Aker Dof Supply, som er engasjert innen Supply-
markedet. I tillegg har Aker BioMarine ASA en 50% eierandel i det felleskontrollerte selskapet O3C Nutraceuticals AS. Konsernregnskapet inkluderer
konsernets andel av eiendeler og forpliktelser, driftsinntekter og kostnader i de felleskontrollerte virksomhetene.

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Anleggsmidler 62
Omløpsmidler 42 44
Kortsiktige forpliktelser -2 -37 -44

Netto eiendeler / (forpliktelser) 60 5 -

Driftsinntekter 1 264 12
Kostnader -4 -260 -

Sum -3 4 12

NOTE 15: ANDRE AKSJER

Andre aksjeinvesteringer består av følgende:

Beløp i mill kroner Eierandel % 2007 2006

AAM Absolute fund 20,8 124 -
Deep Ocean ASA 4,6 118 -
Dof Installer ASA 3,9 28 -
Aksjer og andeler i andre selskaper 240 263

Sum 510 263

Andre aksjer er klassifisert som finansielle eiendeler holdt for salg.

NOTE 16: FINANSIELLE RENTEBÆRENDE ANLEGGSMIDLER

Finansielle rentebærende anleggsmidler består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2007 2006

Bundne midler 110 107
Lån til ansatte 1) 19 15
Langsiktige obligasjonslån 416
Andre rentebærende langsiktige fordringer 2) 392 362

Sum 937 484

1) Gjennomsnittlig rentesats for lån til ansatte er 4,9 prosent i 2007 og 3,06 prosent i 2006.
2) Herav fordring mot det tilknyttede selskapet p/f Næraberg 220 mill kroner, nominell verdi utgjør 409 mill kroner, rente er i henhold til markedsvilkår.

Kontraktsbetingelser langsiktige obligasjonslån er som følger:
Nominell Forfalls- 2007

Beløp i mill kroner Valuta renteprosent tidspunkt Nominell verdi Bokført verdi

Aker Kværner ASA NOK 6% 02.12.13 15 15
Aker Drilling ASA NOK 9,5% fra 24.4.08 24.10.10 124 136
6% Norwegian Energy Company AS Conv. 07/12 NOK 6% 11.05.12 150 224
NBT AS - Convertible loan NOK 10% 05.12.09 41 41

Sum 330 416

Aker Kværner ASA obligasjon:
Påløpte renter betales kvatalsvis.

Konvertibelt obligasjonslån i Aker Drilling ASA:
Obligasjonen kan konverteres til kurs NOK 46,0625,- pr aksje. Påløpte renter betales halvårlig.

Konvertibelt obligasjonslån i Norwegian Energy Company:
Obligasjonen kan konverteres til kurs NOK 22,25 pr aksje. Påløpte renter betales halvårlig.

Konvertibelt obligasjon lån i NBT:
Ved en eventuell børsnotering av NBT AS aksjer, kan NBT AS kreve obligasjonslånet innløst til en kurs 120% pluss påløpte renter.
Obligasjonen kan konverteres til kurs 18,- pr aksje. Påløpte renter betales årlig.
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NOTE 17: ANDRE ANLEGGSMIDLER

Andre anleggsmidler består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2007 2006

Tegningsrettigheter 37
Forskuddsbetalte anleggsmidler 180 129
Forskuddsbetalt mobiliseringskostnad rigg 252
Andre rentefrie langsiktige fordringer 59 74

Sum 491 240

Forskuddsbetalte mobiliseringskostnader for rigg vil bli kostnadsført over kontraktens avtaleperiode på 3 år.

Tegningsrettigheter i 2006 på 37 mill kroner er i sin helhet nedskrevet i 2007.

En fordring mot Sea Launch på 198 mill kroner ble i sin helhet nedskrevet i 2006. Aker har også stillet garantier for USD 124 mill for lån som Sea
Launch har fra eksterne långivere og forskuddsbetalinger fra kunder på inngåtte kontrakter.

Sum andre anleggsmidler samt finansielle rentebærende anleggsmidler er fordelt som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006

Virkelig verdi med resultatføring av verdiendringer -
Tilgjengelig for salg 416 37
Holde til forfall -
Lån og fordringer 580 558

Sum finansielle eiendeler 996 595

Ikke finansielle eiendeler 432 129

Sum finansielle rentebærende anleggsmidler og andre anleggsmidler 1 428 724

NOTE 18: VARELAGER

Varelager består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2007 2006

Råvarer 62 1 072
Varer under tilvirkning 5 89
Ferdigvarer 189 358

Sum 256 1 519

Tap ved verdifall (nedskrivning) av varelager innregnet som kostnad i perioden 3 3
Reversering av tap ved verdifall (nedskrivning) som er innregnet som reduksjon av kostnad i perioden 1

Av det totale varelager i Aker konsernet pr 31. desember 2007 er 104 mill kroner bokført til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter.

NOTE 19: ORDRERESERVE

Virksomheten i Aker Floating Production, Aker Philadelphia Shipyard 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.

Ordrereserve og ordreinngang for selskaper i Aker konsernet ved utgangen av 2007

Ikke reviderte tall Ordrereserve Ordreinngang Ordrereserve Ordreinngang
Beløp i mill kroner Pr 31. Des. 2007 2007 Pr 31. Des. 2006 2006

Aker Philadelphia Shipyard 5 301 1 700 4 089 -
Aker Floating Production 6 318 6 318
Aker Oilfield Services 1 888 1 888
Øvrige selskaper 95 188 39 41

Sum 13 602 10 094 4 128 41
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NOTE 20: KUNDEFORDRINGER OG ØVRIGE RENTEFRIE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Kundefordringer og øvrige rentefrie kortsiktige fordringer består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2007 2006

Kundefordringer 307 6 901
Øvrige rentefrie kortsiktige fordringer 1 122 6 805

Sum 1 429 13 706

I 2007 har konsernet innregnet et tap ved verdifall på kundefordringer på 4 mill kroner (2006: 2 mill kroner).
Tapet er inkludert i andre driftskostnader i resultatregnskapet. Det er gjort avsetninger for tap ved verdifall på 10 mill kroner.

Øvrige kortsiktige fordringer består i hovedsak av skattefordring fra refusjon av skatteverdi letekostnader, opptjente ikke innbetalte renter,
tilgodehavende på mva samt forskudd til leverandører.

NOTE 21: RENTEBÆRENDE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Rentebærende kortsiktige fordringer består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2007 2006

Rentebærende kortsiktige fordringer nærstående 22 25
Andre rentebærende kortsiktige fordringer 31 811

Sum 53 836

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

Rentebærende kortsiktige fordringer nærstående er mot det tilknyttede selskapet p/f Næraberg.
Andre rentebærende kortsiktige fordringer henføres til tilbakeholdt betaling av kunde av Aker Philadelphia Shipyard inntil garantiarbeidet er sluttført.
Fordringer har en flytende rente, som utgjør 4,3% ved utgangen av 2007. Garantiperioden er utløpt og fordringen vil bli betalt så snart garantiarbeidet
er ferdigstilt.

NOTE 22: KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER

Kontanter og kontantekvivalenter består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2007 2006

Kontanter og bankinnskudd 11 853 14 987
Kortsiktige investeringer med forfall under 3 måneder 3 480 -

Kontanter og kontantekvivalenter 15 333 14 987

Kortsiktige investeringer består av sertifikater og plasseringer med løpetid 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 2007 2006

Aker Kværner 5 666
Aker Yards 6 247
Aker American Shipping 819 66
Aker Philadelphia Shipyard 315
Aker Seafoods 189 150
Aker Material Handling 57
Aker BioMarine 349 816
Aker Floating Production 364 636
Aker Exploration 802
Øvrige selskaper 214 454
Aker ASA og holdingselskaper 12 281 895

Sum 15 333 14 987

Det er restriksjoner på overføring av kontanter mellom Aker ASA og Holdingselskaper og de børsnoterte datterselskapene Aker Exploration,
Aker Philadelphia Shipyard, Aker American Shipping, Aker Seafoods, Aker BioMarine og Aker Floating Production.

Herav bundne midler på 2 258 mill kroner, hvorav 2 251 mill kroner i Aker ASA og holdingselskaper. 215 mill kroner er relatert til sikkerhet for Warnow
kravet (se note 36) og 2 mrd kroner er kontantdepot i forbindelse med oppkjøp i Aker Drilling.
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NOTE 23: RESULTAT PER AKSJE OG UTBYTTE PER AKSJE

RESULTAT PER AKSJE

Majoritetens andel av årets resultat fordelt på avviklet og videreført virksomhet beregnes som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Videreført virksomhet:
Nettoresultat fra videreført virksomhet 4 186 1 194 1 693
Minoritetsinteresser -200 748 552

Majoritetens andel av resultat videreført virksomhet 4 386 446 1 141

Virksomhet holdt for salg/avviklet:
Nettoresultat fra virksomhet holdt for salg/avviklet 2 772 2 748 897
Minoritetsinteresser - 1 759 424

Majoritetens andel av resultat fra avviklet virksomhet 2 772 989 473

Total majoritetens andel 7 158 1 435 1 614

Ordinære aksjer per 1. januar A 72 367 374 114 775 441 86 532 067
Effekt av egne aksjer B - -42 408 067 -9 560 192
Effekt av fusjon mellom Aker og Kværner den 30.11.2005: - - -4 604 501

Sum 72 367 374 72 367 374 72 367 374

Fordeles:
Utstedte ordinære aksjer per 31. desember 2005, 2006 og 2007 72 374 728 114 775 441 114 775 441
Effekt av egne aksjer B-aksjer -42 400 713 -42 400 713
Effekt av egne aksjer A-aksjer -7 354 -7 354 -7 354

Sum 72 367 374 72 367 374 72 367 374

Veid gjennomsnittlig antall ordinære aksjer per 31. desember 72 367 374 72 367 374 76 588 167

Utvannet resultat per aksje
Det var ingen potensielle instrumenter med utvanningseffekt utestående pr 31. desember 2006 og 31. desember 2007.

UTBYTTE PER AKSJE
Utbytte utbetalt i 2007 og 2006 var henholdsvis 1 375 mill kroner (19,00 kroner pr aksje) og 470 mill kroner (6,50 kroner per aksje).
På generalforsamlingen den 3.april 2008 vil det bli foreslått et utbytte på 18,50 kroner per aksje.

NOTE 24: INNSKUTT EGENKAPITAL

Aksjekapitalen i Aker ASA pr 31.12.2007 består av følgende aksjegrupper:
Samlet pålydende
pr 31.12 (mill kr)

Egne Utestående Pålydende Utstedte Utestående
Utstedte aksjer aksjer aksjer (kr) aksjer aksjer

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

Sum aksjekapital 72 374 728 7 354 72 367 374 28 2 026 2 026

Overkursfond -
Annen innskutt egenkapital -

Sum innskutt egenkapital 2 026

A-aksjene er utbytteberettiget. Hver aksje har lik stemmeandel.
Aker ASA er ikke stemmeberettiget for sine A-aksjer.
Selskapet har i 2007 amortisert samtlige B-aksjer (42 400 713 stk) eid 100% av Aker Maritime Finance AS, ett 100 % eid datterselskap av Aker ASA.
Innløsning med en samlet utdeling til Aker Maritime Finance AS på NOK 8 095 765 296,-.

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 2007

Foreslått utbytte i 2007 18,50 pr aksje 1 339

Forventet utbetalt i 2008 i konsernet 1 339



Oversikt over de 20 største aksjonærene pr 05.01.2008 :
Antall aksjer Prosent

TRG Holding AS 48 245 048 66,7 %
UBS AG, London branch 2 987 480 4,1 %
Reka AS 1 326 000 1,8 %
Bank of New York, Brussel branch 966 020 1,3 %
Nordea Bank Sweden AB 885 807 1,2 %
The Resource Group TRG AS 1) 824 642 1,1 %
Wenaasgruppen AS 820 060 1,1 %
JPMBLSA 816 840 1,1 %
Nordea Bank Norge ASA, markets 595 004 0,8 %
Skandinaviska Enskilda Banken 391 809 0,5 %
Orkla ASA 375 000 0,5 %
Nordea Bank PLC Finland Nifc 363 962 0,5 %
Clearstream Banking S.A 345 189 0,5 %
UBS AG, London branch 325 639 0,4 %
Verdipapirfondet KLP Aksjenorge 316 900 0,4 %
Vital Forsikring ASA 305 713 0,4 %
State Street Bank And Trust Co 273 155 0,4 %
State Street Bank And Trust Co 269 651 0,4 %
Spencer Trading Inc 237 400 0,3 %
State Street Bank And Trust Co 235 000 0,3 %

Sum 60 906 319 84,2 %

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 Forretningskontor
eierandel i % stemmeandel i % Sted Land

Norway Seafoods Holding AS 100,00 100,00 Oslo Norge
Aker Seafoods Holding AS 100,00 100,00 Oslo Norge
Aker Seafoods ASA (AKS) 64,95 64,95 Oslo Norge
Aker Seafoods Finnmark AS 64,95 64,95 Hammerfest Norge
Aker Seafoods Melbu AS 64,95 64,95 Melbu Norge
Aker Seafoods JM Johansen AS 64,95 64,95 Stamsund Norge
Aker Seafoods Denmark A/S 64,95 64,95 Grenå Danmark
Aker Seafoods UK Ltd. 64,95 64,95 Grimsby England
Norwegian Fish Company Export AS 50% av AKS 50% av AKS Kristiansund Norge
Aker Seafarms AS 64,95 64,95 Hammerfest Norge
Hammerfest Industrifiske AS 64,95 64,95 Hammerfest Norge
Nordland Havfiske AS 96% av AKS 96% av AKS Stamsund Norge
Finnmark Havfiske AS 98% av AKS 98% av AKS Hammerfest Norge
Aker Seafoods Båtsfjord AS 64,95 64,95 Båtsfjord Norge
Aker Seafoods Nordkyn AS 64,95 64,95 Kjøllefjord Norge
Aker Seafoods Eiendom AS 64,95 64,95 Ålesund Norge
Aker Seafoods Nordland AS 64,95 64,95 Stamsund Norge
Berlevågtrål III AS 64,95 64,95 Berlevåg Norge
Aker Seafoods Sweden AB 64,95 64,95 Kungshamn Sverige
Pesquera Ancora S.L. 60% av AKS 60% av AKS Vigo Spania
Aker BioMarine ASA 76,27 76,27 Oslo Norge
Aker BioMarine Corp 76,27 76,27 Seattle USA
Aker BioMarine Antartic AS 76,27 76,27 Ålesund Norge
Aker BioMarine Trading, Ltd 76,27 76,27 Cayman Island Cayman Island
Natural USA, Inc 76,27 76,27 Illinois USA
Aker BioMarine Group Holding, Ltd 76,27 76,27 Buenos Aires Argentina
EstreMar S.A. 76,27 76,27 Buenos Aires Argentina
Aker American Shipping Holding AS 100,00 100,00 Oslo Norge
Aker American Shipping ASA 53,17 53,17 Oslo Norge
Aker American Shipping Inc 53,17 53,17 Philadelphia USA
Aker American Shipping Corp 53,17 53,17 Philadelphia USA
Aker Philadelphia Shipyard ASA 50,30 50,30 Oslo Norge
Aker Philadelphia Shipyard Inc 50,30 50,30 Philadelphia USA
Aker Holding AS 60,00 60,00 Oslo Norge
Aker Floating Production ASA (AFP) 51,10 51,10 Oslo Norge
Aker Contracting FP ASA 51,10 51,10 Oslo Norge
Aker Borgestad Operations AS 50% av AFP 50% av AFP Brevik Norge
Aker Floating Operations Public Ltd 51,10 51,10 Limassol Kypros
Aker Installation FP AS 51,10 51,10 Oslo Norge
Aker Capital AS 100,00 100,00 Oslo Norge
Aker Oilfield Services Ltd 53,00 53,00 Oslo Norge
Aker Exploration ASA 54,64 54,64 Oslo Norge
Recondo AS 100,00 100,00 Oslo Norge
Cork Oak Holding Ltd 100,00 100,00 Hertfordshire England
RGI (Europe) BV 100,00 100,00 Rotterdam Nederland
RGI Inc. 100,00 100,00 Seattle USA
Molde Fotball AS 100,00 100,00 Molde Norge
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MINORITETSINTERESSER
Aker konsernet inneholder flere datterselskaper hvor Aker ASA og Holding selskaper eier mindre enn 100%. Vesentlige selskaper med minoritetsak-
sjonærer pr 31.12.2007 er Aker American Shipping med 46,8%, Aker Phildaelphia Shipyard med 49,7%, Aker Seafoods med 35,1%, Aker BioMarine
med 23,7%, Aker Floating Production med 48,9%, Aker Exploration med 45,4% og Aker Holding med 40%.
Se note 4 Virkomhetssegmenter for nøkkeltall for enkelte av disse selskapene.

Endringen i minoritetsinteressen i 2007 kan henføres til følgende selskaper:
Resultat

Balanse pr Anskaffelser og Nedsalg Minoritets- Effekt av valuta Balanse pr
Beløp i mill kroner 1. januar avhendelser av aksjer interesser kursendringer Utbytte 31. desember

Aker Kværner 5 874 - -5 874 - - - -
Aker Yards 2 103 - -2 103 - - - -
Aker Seafoods 512 - - 3 3 -13 505
Aker American Shipping 769 - - -122 -100 - 547
Aker Philadelphia Shipyard 277 - - - 277
Aker BioMarine 1 165 4 - -40 -3 - 1 126
Aker Floating Production 826 -17 - -66 -114 - 629
Aker Exploration 391 2 393
Aker Holding 6 546 - 6 546
Øvrige selskaper 245 -21 - 23 - - 247

Sum 11 494 7 180 -7 977 -200 -214 -13 10 270

Anskaffelser og avhendelser:
Salg av Aker Philadelphia Shipyard(AKPS) fra Aker American Shipping i desember og samtidig en emisjon i AKPS.
Aker kjøpte 1,62% i Aker Exploration i oktober og eide etter dette 51,5% av selskapet, og selskapet ble dermed et datterselskap i Aker konsernet.
Aker solgte i desember 40% av Aker Holding, som er eier av Aker Kværner aksjer.

Nedsalg av aksjer:
Nedsalg av aksjer i Aker Kværner fra 50,01 % til 40,1 % i januar
Nedsalg av aksjer i Aker Yards fra 50,4 % til 40,1% i januar og salg av de resterende aksjene i mars.

NOTE 26: VALUTAKURSER

Ved utarbeidelse av Akers konsernregnskap er følgende valutakurser anvendt ved omregning av utenlandske datterselskaper og tilknyttede
selskapers regnskaper:

Gjennom- Kurs Gjennom- Kurs
Land Valuta snittskurs 2007 31.12.2007 snittskurs 2006 31.12.2006

Storbritannia GBP 1 11,72 10,78 11,80 12,30
USA USD 1 5,86 5,39 6,41 6,26
Danmark DKK 100 107,52 106,42 107,89 110,40
Sverige SEK 100 86,60 84,19 86,98 90,94
Den Europeiske Union (EU) EUR 1 8,01 7,95 8,05 8,24

Gjennomsnittskurs og kurs pr 31.12 er benyttet ved omregning av henholdsvis resultatregnskapet og balansen.
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NOTE 27: RENTEBÆRENDE LÅN OG KREDITTER

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

Rentebærende gjeld på kortsiktige og langsiktige forpliktelser er som følger
Bokført Bokført
Verdi Verdi

Beløp i mill kroner 2007 2006

Langsiktige forpliktelser
Pantelån 2 495 801
Usikrede banklån 88 445
Sikret obligasjonslån -0 1 203
Usikret obligasjonslån 2 135 4 935
Konvertible lån 374 278
Finansielle leieforpliktelser 13 59
Lån fra tilknyttede selskaper - -
Andre langsiktige forpliktelser 175 2 065

Sum langsiktige rentebærende forpliktelser 5 280 - 9 786

Kortsiktige forpliktelser
Kortsiktig del av pantelån 219 1 209
Kortsiktig del av usikrede banklån 917 2 329
Kortsiktig del av sikret obligasjonslån -
Kortsiktig del av usikret obligasjonslån 1 540
Kortsiktig del av konvertible lån 215
Kortsiktig del av finansielle leieforpliktelser 1
Kortsiktig del av andre langsiktige forpliktelser 100 19
Trekkrettighet/Driftsfasilitet 58 118
Byggelån 434 4 795
Andre kortsiktige forpliktelser 32 339

Sum kortsiktige rentebærende forpliktelser 3 516 8 809

Sum rentebærende forpliktelser 8 796 18 595

Rentebærende forpliktelser fordeler seg på selskapene i konsernet som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006

Aker Kværner 4 455
Aker Yards inklusive byggelån 7 929
Aker American Shipping 2 001 906
Aker Philadelphia Shipyard inklusive byggelån 566
Aker Seafoods 1 315 1 178
Aker BioMarine 1 019
Aker Floating Production 2 237
Aker Exploration 374
Aker Material Handling - 145
Aker ASA med holdingselskaper 2 080 3 432
Øvrige virksomhet og elimineringer -796 550

Sum 8 796 18 595

Rentebærende forpliktelser pr 31.12.2007 kontraktsmessige betingelser er som følger:
Nominell Forfalls- Valuta i mill Mill kroner

Beløp i mill Valuta renteprosent tidspunkt Bokført verdi Bokført verdi

Aker American Shipping:
Obligasjonslån NOK Nibor + 4,75% Februar 2012 745 745
Pantelån Fortis Capital Corp. USD 6,1% til 6,2% 2016 233 1 256

Sum Aker American Shipping 2 001

Aker Philadelphia Shipyard:
Pantelån:
Philadelphia Industrial Development Authority (PIDA) USD 3,75% Oktober 2015 11,8 64
Philadelphia Industrial Development Corporation (PIDC) USD 3,75% Oktober 2015 5,8 31
Philadelphia Industrial Development Corporation (PIDC) USD 2,75% Mars 2012 8,5 46

Sum Pantelån 26,1 141

Byggelån:
Caterpillar Financial Services Corporation USD 7,41% Mindre enn 78,7 424

Libor + 2,5% 12 måneder
Finansielle leieforpliktelser USD 0,2 1

Sum Aker Philadelphia Shipyard 105,0 566
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Nominell Forfalls- Valuta i mill Mill kroner
Beløp i mill Valuta renteprosent tidspunkt Bokført verdi Bokført verdi

Aker Seafoods:
Obligasjonslån NOK 8,14% Juni 2010 396 396
Pantelån NOK 6,68% Juli 2015 894 894
Trekkrettigheter NOK 7 7
Finansielle leieforpliktelser NOK 9 9
Andre langsiktige og kortsiktige forpliktelser NOK 9 9

Sum Aker Seafood 1 315 1 315

Aker BioMarine:
Pantelån:
Caterpillar Financial Services Corporation/2018 USD 7,04% Mars 2018 21,1 114
Caterpillar Financial Services Corporation/2016 USD 7,57% Nov. 2016 21,3 115

Oppsigelig obligasjonslån NOK 3mnd Nibor + 3,5% Mai 2010 750 750
Trekkfasilitet USD 6,2 33
Finansielle leieforpliktelser 4 4
Andre kortsiktige og langsiktige lån NOK 3 3

Sum Aker BioMarine 1 019

Aker Floating Production:
Pantelån USD 7,26% Juni 2012 35,9 194
Usikret banklån USD 9,60% Ved lev. Aker Smart I 170,0 917
Obligasjonslån USD 8,64% Juli 2008 207,3 1 126

Sum Aker Floating Production 2 237

Aker Exploration:
Konvertibelt obligasjonslån NOK 6% Des. 2011 374 374

Aker ASA med Holding:
Usikrede obligasjonslån:
FRN Aker ASA Open Senior Unsecured Bond Issue 2005/2010 NOK 8,44% Sept 2010 359 359
8.0 per cent Aker ASA Open Senior Unsecured Bond Issue 2005/2012 NOK 8,00% Mars 2012 467 467
FRN Aker ASA Senior Unsecured Bond Issue 06/08 NOK 6,49% Aug 2008 710 710
8.00 per cent Aker Invest II KS Senior Unsecured
Open Bond Issue 2005/2010 NOK 8,00% Sept 2010 200 200

Kostnader ved opptak lån -11 -11
Aker ASA andel av Aker Invest II KS FRN 2005/2010 Sept 2010 -134 -134

Sum 1 591 1 591

Ombyttbar:
3.75 per cent Aker Seafoods Holding AS
Exchangeable Bond Issue 2005/2008 NOK 3,75% Juni 2008 289 289

Kostnader ved opptak lån -3 -3
Aker ASA andel av Aker Seafoods Holding NT290 Juni 2008 -70 -70

Sum 216 216

Andre langsiktige lån:
Aker Yards NOK 6,83% Mars 2010 247 247

Andre kortsiktige og langsiktige lån NOK 26 26

Sum Aker ASA med Holding 2 080 2 080

Aker ASA andel av følgende selskaps obligasjonslån
Aker American Shipping inklusive 17 mill kroner i tillagte renter -320
Aker BioMarine -319
Aker Floating Production -296

Sum -935

Øvrige lån 139

Sum 8 796
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Aker American Shipping (AKASA):
Obligasjonslån:
Den 16. februar 2007, utstedet Aker American Shipping et obligasjonslån på 700 mill kroner. Rentesatsen er NIBOR + en margin på 4,75% p.a.
Obligasjonen vil løpe uten avdrag og forfaller i sin helhet i februar 2012.
AKASA har opsjon til å tillegge rentene til hovedstolen de tre første årene, AKASA har i tillegg opsjon til å tilbakebetale hele eller deler av
obligasjonslånet på gitte tidspunkter. Første mulighet er i august 2009, til en kurs av 104,75% av pålydende.
Pantelån:
AKASA har tatt opp en lånefasilitet på USD 770 mill for 10 Produkttankere i Fortis. Fasiliteten er strukturert slik at AKASA ved levering av skipene vil
trekke om lag USD 80 mill, med delvis tilbakebetaling over den opprinnelig faste bareboat charter perioden.
AKASA har inngått en rente bytteavtale, som medfører at rente som betales til Fortis varierer mellom 5,29% og 5,38%. I 2007 har AKASA i tillegg betalt
Fortis en margin på om lag 0,8% p.a.

Aker Philadelphia Shipyard
Pantelån:
Eiendommer og anlegg på totalt 393 mill kroner (USD 72,9 mill) er stillet som sikkerhet for pantelånene. Lånene har en fast rente inntil forfall og
avdragsplanen er fast og betales månedlig inntil forfall.

Byggelån
Totale trekkrettigheter på byggelån utgjør USD 125 mill og for bygging av skip NB008 og NB009 og prosjekter i arbeid på totalt USD 93,2 mill er stilt
som sikkerhet for den totale trekkrettighet. Lånene er bundet opp mot bygging av hvert enkelt skip og skal tilbakebetales ved levering.
Selskapet har en kortsiktig trekkfasilitet på USD 16,8 mill, hvorav USD 10,6 ikke er benyttet.

Aker Seafoods:
Pantelånet er sikret i trålerflåten og i aksjene i trålerselskapene. Lånet forfaller i 2015.
Obligasjonslånet er plassert i det islandske markedet, og er notert på ICEX. Obligasjonslånet er usikret og forfaller i 2010.
Aker Seafoods ASA har forpliktelser i låneavtalene som knytter seg til minimum egenkapitalandel.
Kredittfasiliteten er en drifts- og garantifasilitet. Ubenyttet trekk er 70 mill kroner.
Pantelån, kassakreditt og andre kortsiktige lån på til sammen 919 mill kroner er sikret med pant i varige driftsmidler, varer og fordringer på totalt 1 524
mill kroner.

Aker BioMarine:
Pantelån:
Caterpillar/2018 lånet har en flytende rente på Libor + margin, som utgjorde 7,04 % ved utgangen av 2007 og 8,05% i gjennomsnitt i 2007. Lånet har
en fast avdragsplan.
Caterpillar/2016 lånet har en flytende rente på Libor + margin, som utgjorde 7,57 % ved utgangen av 2007. Lånet har en fast avdragsplan.
Varige driftsmidler og varelager på totalt 521 mill kroner er stillet som sikkerhet for pantelånene.

Oppsigelig obligasjonslån:
Lånet har en flytende rente på Nibor + margin, som utgjorde 9,41 % ved utgangen av 2007 og 8,70 % i gjennomsnitt i 2007. Lånet forfaller i sin helhet
i mai 2010 og rentene betales kvartalvis inntil forfall. Ut i fra låneavtalen har obligasjonslånet en ramme på 1 mrd kroner.
Selskapet har en kortsiktig trekkfasilitet på 8,0 USD mill, hvorav 1,8 USD mill ikke er benyttet.

Aker Floating Production:
Obligasjonslånet har en fast rente og i tillegg til lånene har selskapet en ubenyttet ramme på USD 45 mill, til bruk ved bygging av Aker Smart 1. Rente
på lånefasiliteten er LIBOR + 2%.

Aker Exploration: (se også nedenfor)
Lånet løper fra 18. desember 2006 til 16. desember 2011 og har en fastrente på 6%.
Hovedstol forfaller 16. desember og det er årlig rentebetaling 16. desember.
Lånet kan i hele perioden konverteres til aksjer til NOK 79,30 pr aksje (5 769 231 aksjer) og lånet har ikke sikkerhet.

Aker ASA med Holding:
Aker ASA FRN 2005/2010
Lånet har en flytende rente på Nibor + 3,75 %, som utgjorde 8,44 % ved utgangen av 2007 og 7,94 % i gjennomsnitt i 2007. Lånet forfaller i sin helhet
02.03.2010 og rentene betales kvartalsvis inntil forfall.

Aker ASA FRN 2005/2012
Lånet har en fast rente på 8% Lånet forfaller i sin helhet 2. mars 2012 og rentene betales årlig inntil forfall.

Aker ASA FRN 06/08
Lånet har en flytende rente på Nibor + 1,25 %, som utgjorde 6,49 % ved utgangen av 2007 og 5,71 % i gjennomsnitt i 2007. Lånet forfaller i sin helhet
29.august 2008 og rentene betales kvartalsvis inntil forfall.

Aker Invest II KS FRN 2005/2010
Lånet har en fast rente på 8 %. Lånet forfaller i sin helhet 20.september 2010 og rentene betales årlig inntil forfall.

Aker Seafoods Holding (ombyttbart obligasjonslån):
Lånet har en fast rente på 3,75%. Lånet forfaller i sin helhet 20.juni 2008 og rentene betales årlig inntil forfall. Eierne av obligasjonene kan til enhver tid
i perioden 20. september 2005 til 20. juni 2008 konvertere 1 obligasjon (pari 100) til 12 500 ordinære aksjer i Aker Seafoods ASA.
Totalt antall aksjer som kan konverteres er 7 250 000 aksjer pålydende 5 kr.
Aker ASA har stilt selvskyldnerkausjon og må innløse obligasjonene ved mislighold.

Egne obligasjoner:
Aker ASA med Holding har kjøpt obligasjoner utstedet av enkelte datterselskaper og eier 42,9 % av Aker American Shippings obligasjonslån, 42,7 %
av Aker BioMarine obligasjonlåns og 26,5 % av Aker Floating Productions obligasjonslån ved utgangen av året.
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Andre lån:
Andre lån utgjør 139 mill kroner og inkluderer usikrede banklån med 88 mill kroner, driftskredittfasilitet med 25 mill kroner og andre forpliktelser med
26 mill kroner.

Konvertibelt lån Aker Exploration
Beløp i mill kroner 2007

Hovedstol konvertibelt obligasjonslån Norsk Tillitsmann 458
Egenkapitalandel av konvertibelt obligasjonslån ved førstegangsinnregning -99
Akkumulert amortisering av egenkapitalandel 16

Bokført verdi konvertibelt obligasjonslån 31.12 374

Endring rentebærende forpliktelser i konsernet i 2007 :
Kortsiktig

Beløp i mill kroner Langsiktig eksklusive byggelån Sum Byggelån Sum

Rentebærende forpliktelser pr 01.01.2007 9 786 4 014 13 800 4 795 18 595
Endring byggelån - - - -348 -348
Nytt obligasjonslån i Aker American Shipping 1) 700 - 700 700
Nytt banklån Aker American Shipping 1 382 - 1 382 1 382
Nytt obligasjonslån i Aker BioMarine 2) 750 - 750 750
Nytt obligasjonslån i Aker Floating Production 3) - 1 103 1 103 1 103
Nytt banklån i Aker Floating Production 126 1 081 1 207 - 1 207
Andre opptak - 296 296 - 296

Sum innbetaling ved utstedelse av langsiktige og kortsiktige lån (ekskl. Byggelån) 2 958 2 480 5 438 - 5 438

Nedbetaling av obligasjonslån i Aker ASA med holdingselskaper - -803 -803 - -803
Nedbetaling av banklån i Aker ASA med holdingselskaper - -352 -352 - -352
Kjøp av egne obligasjoner 1,2,3,4) -1 293 -296 -1 589 - -1 589
Aker Invest betalt gjeld til Aker Yards Holding - -215 -215 - -215
Andre nedbetalinger - -52 -52 - -52

Sum nedbetaling av langsiktige og kortsiktige lån -1 293 -1 718 -3 011 - -3 011

Salg av aksjer i Aker Yards og Aker Kværner (dekonsolideringseffekt) -5 668 -2 508 -8 176 -4 013 -12 189
Salg av Aker Material Handling -70 -75 -145 - -145
Konsolidering av Aker Exploration 374 - 374 - 374
Andre kjøp/avgang av datterselskaper - - - - -

Sum konvertering og kjøp av datterselskaper uten kontanteffekt -5 364 -2 583 -7 947 -4 013 -11 960

Reklassifisering /1. års avdrag -923 923 - - -
Lån fra Aker Yards 147 100 247 247
Kursregulering og andre endringer -31 -134 -165 - -165

Rentebærende forpliktelser pr 31.12.2007 5 280 3 082 8 362 434 8 796

1) Selskapet utstedt et obligasjonslån på 700 mill kroner. Aker ASA har tegnet seg for 303 mill kroner
2) Selskapet har utstedt et obligasjonslån på 750 mill kroner. Aker ASA har tegnet seg for 313 mill kroner.
3) Selskapet har utstedt et obligasjonslån på 1 103 mill kroner (USD 200 mill). Aker ASA har tegnet seg for 308 mill kroner.
4) Aker ASA har i løpet av 2007 kjøpt egne obligasjoner for 671 mill kroner.

NETTO RENTEBÆRENDE GJELD
Netto rentebærende gjeld omfatter følgende poster:

Beløp i mill kroner 2007 2006

Kontanter og kontantekvivalenter 15 333 14 987
Finansielle rentebærende anleggsmidler 937 484
Rentebærende kortsiktige fordringer 53 836
Plassering for nedbetaling av annenprioritets pantesikret obligasjonslån - 2 411

Sum rentebærende eiendeler 16 323 18 718

Rentebærende langsiktig gjeld -5 280 -9 786
Rentebærende kortsiktig gjeld inkl. Bygge lån -3 516 -8 809

Sum rentebærende gjeld -8 796 -18 595

Netto rentebærende gjeld (-) / eiendel (+) 7 527 123

Finansielle leieforpliktelser
Finansielle leieforpliktelser skal nedbetales som følger:

Minimums Minimums
leie Renter Avdrag leie Renter Avdrag

Beløp i mill kroner 2007 2007 2007 2006 2006 2006

Mindre enn ett år 4 - 4 25 4 21
Mellom ett og fem år 8 2 6 70 8 62
Mer enn fem år 2 1 1 6 - 6

Sum 14 3 11 101 12 89

Hoveddelen av de finansielle leieforpliktelsene i 2006 relaterer seg til finansiering av produksjonsutstyr i Aker Material Handlings fabrikker i Holland og
i Norge. Aker Material Handling ble solgt i 2007.
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NOTE 28: OPERASJONELLE LEIEAVTALER

I desember 2006 inngikk Aker Exploration ASA en prinsippavtale med Aker Drilling ASA der Aker Exploration ASA skal leie en 6. generasjons borerigg
for en fast periode på 3 år, med opsjon på tilleggsperiode på inntil 2 år. Startdato for leieperioden er anslått til medio desember 2008.
Riggen er nå under bygging. Leieavtalen klassifiseres som operasjonell leie.

Avtalt riggrate per dag er på USD 520 000 inkludert driftskostnader på 900 000 kroner som vil bli justert for inflasjon innenfor kontraktens løpetid.
Endelig riggkontrakt som ble inngått med Aker Drilling Operations AS, et 100 % eid datterselskap av Aker Drilling ASA, ble signert i februar 2007.

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

Beløp i mill kroner 2007 2006

Mindre enn ett år 25 590
Mellom ett og fem år 95 1 816
Mer enn fem år 18 1 384

Sum 138 3 790

Størsteparten av Akers operasjonelle leiekostnader og forpliktelser knytter seg til leie av kontorbygg og IT-utstyr.

Forventet mottatt minimumsleie fra framleieavtaler vedrørende uoppsigelige operasjonelle leieavtaler per 31.12. 2007 er 0 mill kroner.

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 pensjonsordn-
inger der arbeidsgiver yter et avtalt tilskudd som forvaltes i en separat pensjonssparing (tilskuddsplaner) eller yter tilskudd som inngår i en felles ordn-
ing 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:

2007 2006 2005

Forventet avkastning 6,0 % 5,5 % 6,0 %
Diskonteringsrente 5,0 % 4,5 % 5,0 %
Lønnsvekst 4,3 % 4,3 % 3,0 %
Pensjonsregulering 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Kostnad knyttet til inneværende periodes pensjonsopptjening -16 -215 -264
Rentekostnad på påløpte pensjonsforpliktelser -15 -168 -237
Forventet avkastning på pensjonsmidler 10 139 199
Fordelt virkning av endring i estimater og pensjonsplaner (aktuarielle gevinster og tap) -2 -13 -67
Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening - -
Avkortinger / Oppgjør - -1 -

Pensjonskostnad innregnet fra ytelsesplaner -23 -258 -369

Tilskuddsplaner (arbeidsgivers tilskudd) -16 -345 -288

Sum pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet -39 -603 -658

Netto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser:
2007 2007 2007 2006

Pensjons Pensjons Netto midler Netto midler
Beløp i mill kroner midler forpiktelse og forpliktelse og forpliktelse

Forpliktelse sikrede ytelsesplaner (fondsbasert) -127 -111 -238 -3 748
Forpliktelse usikrede ytelsesplaner (ikke-fondsbasert) - -149 -149 -853
Virkelig verdi pensjonsmidler 115 64 179 2 635

Beregnet netto nåverdi pensjonsmidler/(-forpliktelser) -12 -196 -208 -1 966

Netto aktuarielle gevinster eller tap som ikke er innregnet i balansen 23 6 29 682
Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening som ikke er innregnet i balansen - - - -

Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser 11 -190 -179 -1 284
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Endringer i innregnet nettoforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser i balansen:
2007 2007 2007 2006

Pensjons Pensjons Netto midler Netto midler
Beløp i mill kroner midler forpiktelse og forpliktelse og forpliktelse

Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser pr 1. januar 22 -1 306 -1 284 -1 343
Pensjonskostnad innregnet fra ytelsesplaner -6 -17 -23 -258
Pensjonsinnskudd mottatt 6 20 26 24
Anskaffelser og avhendelser -11 1 113 1 102 297
Effekt av valutakursendringer - - - -4

Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser pr 31. desember 11 -190 -179 -1 284

Pensjonsmidler 11 - 11 22
Pensjonsforpliktelser - -190 -190 -1 306

Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser pr 31. desember 11 -190 -179 -1 284

Faktisk avkastning på pensjonsmidler for 2007 og 2006 var henholdsvis 7 mill kroner og 145 mill kroner.

Pensjonsmidler per hovedkategori som prosent av totale pensjonsmidler

Prosent 2007 2006

Gjeldsinstrumenter 57,2 % 48,9 %
Egenkapital instrumenter 15,0 % 9,2 %
Pengemarked 18,9 % 39,6 %
Annet 8,9 % 2,3 %

Sum 100,0 % 100,0 %

Konsernet forventer å betale innskudd på om lag 8 mill kroner til pensjonsmidler i 2008.

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% høyere enn diskonteringsrenten på lang sikt, og vi har derfor brukt
en forventet avkastning på 6,0%

Diskonteringsrenten er basert på den norske statsobligasjonrenten. Nedenfor vises effekten på pensjonskostnader og forpliktelse ved 1% økning eller
reduksjon i diskonteringsrente. I tillegg effekten av 1% økning og reduksjon i lønnsvekst.

1% 1%
Beløp i mill kroner økning reduksjon

Diskonteringsrente: 6,0 % 4,0 %
Pensjonskostnader -17 -26
Pensjonsforpliktelse 282 428

Lønnsvekst: 5,3 % 3,3 %
Pensjonskostnader -25 -23
Pensjonsforpliktelse 393 384

Historisk informasjon

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Forpliktelse sikrede og usikrede ytelsesplaner -386 -4 601 -4 221
Virkelig verdi pensjonsmidler 179 2 635 2 538

Netto pensjonsmidler/(-forpliktelser) -208 -1 966 -1 683

NOTE 30: ANNEN LANGSIKTIG RENTEFRI GJELD

Annen langsiktig rentefri gjeld omfatter følgende poster:

Beløp i mill kroner 2007 2006

Erstatningsavsetning - 293
Øvrig rentefri langsiktig gjeld 101 63

Sum 101 356

Øvrig rentefri langsiktig gjeld består blant annet av langsiktige derivater relatert til valutarisiko i Aker Exploration.
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NOTE 31: TAPSKONTRAKTER

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Balanseført verdi pr 1. januar 192 198 196
Kjøp og salg av datterselskaper -192 - 0
Avsetninger i løpet av året - 221 114
Avsetninger benyttet i løpet av året - -196 -114
Avsetninger reversert i løpet av året - -28 -5
Effekt av valutakursendringer - -3 7

Balanseført verdi pr 31. desember - 192 198

Herav:
- beløp til reduksjon prosjekter under utførelse - 153 -
- beløp til avsetning kortsiktig forpliktelse - 39 198

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 som vil komme i den perioden.

NOTE 32: AVSETNINGER

2007
Beløp i mill kroner Garantier Restrukturering Rettskrav Øvrige Sum

Balanseført verdi pr 1. januar 583 241 5 853 1 682
Kjøp og salg av datterselskaper -565 -241 -4 -716 -1 526
Avsetninger i løpet av året 13 0 -1 7 19
Avsetninger benyttet i løpet av året -4 0 0 -2 -6
Avsetninger reversert i løpet av året -3 0 0 -1 -4
Effekt av valutakursendringer -3 0 0 -17 -20

Balanseført verdi pr 31. desember 21 0 0 124 145

Langsiktige forpliktelser 0 0 0 111 111
Kortsiktige forpliktelser 1) 21 0 0 13 34

Balanseført verdi pr 31. desember 21 0 0 124 145

2006
Beløp i mill kroner Garantier Restrukturering Rettskrav Øvrige Sum

Balanseført verdi pr 1. januar 817 94 43 233 1 187
Kjøp og salg av datterselskaper -210 0 0 608 398
Avsetninger i løpet av året 294 168 3 258 723
Avsetninger benyttet i løpet av året -141 -22 -33 -166 -362
Avsetninger reversert i løpet av året -183 0 -8 -82 -273
Effekt av valutakursendringer 6 1 0 2 9

Balanseført verdi pr 31. desember 583 241 5 853 1 682

Langsiktige forpliktelser 1 41 2 376 420
Kortsiktige forpliktelser 1) 582 200 3 477 1 262

Balanseført verdi pr 31. desember 583 241 5 853 1 682

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
Avsetninger i 2006 relaterer seg hovedsakelig til diverse avsetninger i Aker Kværner. Andre avsetninger i 2006 relaterer seg hovedsakelig fra
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 forpliktelser relatert til opprydning i Helsinki. Begge avsetningene er
langsiktige.

Øvrige
Øvrige avsetninger i 2006 er blant annet relatert til avsetning for førtidspensjoner i Aker Yards Tyskland 91 millioner kroner og avsetning for miljøopp-
rydning 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.
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NOTE 33: PANTEHEFTELSER

Aker har ved utgangen av 2007 garantiforpliktelser som ikke er balanseført på 1100 mill kroner.

Som en ordinær del av virksomheten stilles det i tillegg løpende garantier for ferdigstillelse og forskudd fra kunder.
Slike garantier innebærer som regel at en finansinstitusjon stiller garanti overfor kunden.

Det er stilt sikkerhet for rentebærende langsiktig gjeld på 2,7 mrd kroner. Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet utgjør 4,4 mrd kroner.

Den 31. januar 2007 signerte Aker Exploration AS en rullerende låneavtale på USD 300 millioner.
Med effekt fra 18. mai 2007 ble kredittfasiliteten omgjort til NOK 1 819,7 millioner.
Lånet er sikret i norske myndigheters refusjon av skatt på letekostnader, og er garantert av Aker Exploration ASA.

Aker Exploration ASA har gitt en mor-selskapsgaranti til Olje-og Energidepartementet på vegne av Aker Exploration AS i forbindelse med APA 2006
tildelingen.
Aker Exploration ASA har gitt en garanti til Pertra ASA for levering av rigg og andre relaterte tjenester i forbindelse med Perta's salg av 15% i PL321 til
Aker Exploration AS.
Aker Exploration ASA har garantert ovenfor Chevron Norge AS og Norsk Hydro Produksjon AS i forbindelse med salg av 12,5% og 30% i PL283 og
PL428 til Aker Exploration AS.

NOTE 34: LEVERANDØRGJELD OG ANDRE BETALINGSFORPLIKTELSER

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser omfatter følgende poster:

Beløp i mill kroner 2007 2006

Forskudd fra kunder 3 11 930
Leverandørgjeld 886 8 452
Periodisering av drifts- og finanskostnader 364 7 750
Øvrige kortsiktige forpliktelser 315 3 158

Sum 1 568 31 290

NETTO OPERASJONELLE EIENDELER/GJELD (-)

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

Beløp i mill kroner 2007 2006

Varelager, prosjekter under utførelse, kundef. og øvrige korts. fordringer 2 732 32 588
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser -1 568 -31 290
Kortsiktige avsetninger -34 -1 301

Sum 1 130 -3

NOTE 35: FINANSIELLE INSTRUMENTER

Aker konsernet består av ulike typer virksomhet som i varierende grad er eksponert for finansiell risiko som blant annet kreditt-, likviditet-, rente- og
valutarisiko. Konsernet bruker ulike finansielle instrumenter i aktiv styring av konsernets finansielle eksponering.
Hovedselskapene i konsernet har utarbeidet egne retningslinjer for hvordan den finansielle risikoen skal styres basert på det
enkelte selskaps eksponering for de forskjellige typer finansiell risiko.

Kapitalforvaltning
En viktig målsetting i Akers finanspolicy er å sikre finansiell handlefrihet på kort og lang sikt for å oppnå de strategiske målsettingene.

Aker ønsker å opprettholde en sterk kapitalbase og tilstreber en konservativ plasseringsstrategi med minimal risiko. Samtidig skal plasseringene være
fleksible med hensyn til likviditet. Det investeres fortrinnsvis i papirer med lav kredittrisiko og kort durasjon.

Utover kapitalbasen omtalt ovenfor, ønsker Aker å ha en viss andel tilgjengelig likviditet for eventuelle investeringer. Avkastningskravet for denne delen
av kapitalen er noe høyere.

I tillegg deltar Aker i emisjoner og eksterne låneopptak i Aker-relaterte selskaper.

Aker ASA med Holdingselskaper har også utstedt gjeld i det norske kapitalmarkedet gjennom obligasjoner. Pr 31.12.07 har selskapet kjøpt tilbake
27% av egne obligasjoner (se note 27).

Kapitalen forvaltes delvis av Aker og noen av de store norske forvaltningsselskapene.
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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
hovedsakelig i balanseposter relatert til kundefordringer. 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 kredittverd-
ighet . 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.

Eksponering for kredittrisiko
Balanseført verdi av finansielle eiendeler representerer maksimal kreditteksponering.
Maksimal eksponering for kredittrisiko på rapporteringstidspunktet var:

Beløp i mill kroner Note 2007 2006

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 15,16,17 926 300
Investeringer som holdes til forfall - -
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 49 902
Kundefordringer 20 307 6 901
Andre fordringer og lån 16,17,20,21 1 755 8 199
Kontanter og kontantekvivalenter 22 15 333 14 987

Sum 18 370 31 289

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat i 2007 består av 31 mill kroner i valutakontrakter brukt til økonomisk sikring og 18 mill kroner i
rentebytteavtaler og rentebytteopsjoner.

Hovedselskapenes kundefordringer er forskjellig eksponert og kundefordringer er fordelt som følger på hovedselskaper:

Beløp i mill kroner 2007 2006

Aker American Shipping - 1 -
Aker Philadelphia Shipyard 1 -
Aker Seafoods 241 251
Aker BioMarine 24 43
Aker Floating Production - -
Øvrige selskaper 40 28
Avviklet virksomhet og Aker Kværner - 6 579

Sum kundefordringer 307 6 901

Aker Seafoods inngår kredittforsikring for alle kunder som har kredittgrense utover 100 000 kroner.
Tap på kundefordringer i Aker Seafoods i forhold til driftsinntekter var henholdsvis omtrent 0,15 prosent og 0,05 prosent i 2007 og 2006.

Maksimal eksponering for kredittrisiko knyttet til kundefordringer på balansedagen fordelt etter kundetype var:
Brutto kundefordring

Beløp i mill kroner 2007

Engrosvirksomhet 215
Detaljister 40
Sluttbrukere 19
Øvrige 43

Sum kundefordringer 317

Aldersfordeling kundefordringer og avsetninger for verdifall

Aldersfordelt saldoliste kundefordringer er som følger:
Brutto Avsatt for

kundefordring verdifall
Beløp i mill kroner 2007 2007

Ikke forfalt 193 -
Forfalt 0-30 dager 69 -1
Forfalt 31-120 dager 45 -3
Forfalt 121 - 365 dager 2 -1
Forfalt mer enn 1 år 8 -5

Sum kundefordringer 317 -10

Innregnet tap ved verdifall -4

Brutto kundefordringer i 2006 var 6 930 mill kroner, mens avsetninger for tap ved verdifall var 29 mill kroner.
Innregnet tap ved verdifall på kundefordringer var 2 mill kroner i 2006. Tapet er inkludert i andre driftskostnader i resultatregnskapet.
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Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsstyringen skal sikre
at tilgjengelig likviditet er tilstrekkelig til å oppfylle forpliktelsene ved forfall.

Oversikt over forfall inkludert estimerte rentebetalinger per type rentebærende forpliktelse:

2007 Forfallstruktur lån og renter
Beløp i mill kroner Balanseført beløp Kontantstrøm Inntil 6 mnd 6-12 mnd 1-2 år 2-5 år Over 5 år

Pantelån 2 714 -3 601 - 223 - 153 - 382 -1 228 -1 615
Usikrede banklån 1 005 -1 035 - 929 - 14 - 5 - 14 - 74
Sikret obligasjonslån - - - - - - -
Usikret obligasjonslån 3 675 -4 478 - 55 -1 670 - 184 -2 569 -
Konvertible lån/Obligasjoner 589 - 783 - 215 - 27 - 27 - 512 -
Finansielle leieforpliktelser 14 - 16 - 2 - 3 - 3 - 6 - 2
Andre langsiktige forpliktelser 275 - 290 - 115 - 28 - 110 - 24 - 13
Trekkrettighet/Driftsfasilitet 58 - 58 - 58 - - - -
Kortsiktige rentebærende forpliktelser 31 - 36 - 30 - 6 - - -
Byggelån 434 - 448 - 328 - 120 - - -

Sum forfall lån og renter på rentebærende gjeld 8 796 -10 745 -1 957 -2 021 - 711 -4 353 -1 704

Kortsiktige derivative finansielle forpliktelser 249
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser 1 622
Langsiktige derivative finansielle forpliktelser 54
Langsiktige rentefrie forpliktelser 957

Sum forpliktelser 11 678

Kortsiktige derivative finansielle forpliktelser består av 2 mill kroner i valutakontrakter brukt til økonomisk sikring og 247 mill kroner i rentebytteavtaler.
Langsiktige derivative finansielle forpliktelser er valutakontrakter brukt til økonomisk sikring.

For 2006 viser tabellen nedenfor forfallstruktur for lån (uten rentebetalinger):

2006 Forfallstruktur lån
Beløp i mill kroner Balanseført beløp Kontantstrøm Inntil 6 mnd 6-12 mnd 1-2 år 2-5 år Over 5 år

Pantelån 4 339 -4 339 -2 402 -18 -124 -290 -1 505
Usikrede banklån 445 -445 -280 -12 -87 -27 -39
Sikret obligasjonslån 1 203 -1 203 0 -250 0 -353 -600
Usikret obligasjonslån 4 935 -4 935 -801 0 -995 -2 207 -932
Konvertible lån/Obligasjoner 1) 278 -278 0 -278 0 0 0
Finansielle leieforpliktelser 77 -77 -10 -10 -20 -32 -5
Andre langsiktige forpliktelser 2) 2 065 -2 065 0 -1 -76 -1 454 -534
Trekkrettighet/Driftsfasilitet 118 -118 -51 -67 0 0 0
Leverandør gjeld og andre kortsiktige forpliktelser 339 -339 -295 -44 0 0 0

Sum 13 799 -13 799 -3 839 - 680 -1 302 -4 363 -3 615

Byggelån 4795
Kortsiktige derivative finansielle forpliktelser 676
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser 32 203
Langsiktige derivative finansielle forpliktelser -
Langsiktige rentefrie forpliktelser 2 918

Sum forpliktelser 54 391

1) 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,- kroner)

2) Inkludert utsatt betaling ved virksomhetskjøp.

Valutarisiko
Aker driver internasjonal virksomhet noe som igjen medfører flere typer valutaeksponering for konsernet. Valutarisiko oppstår gjennom ordinære, frem-
tidige forretningstransaksjoner, balanseførte fordringer og gjeldsposter, samt gjennom investeringer i utenlandske datterselskaper.
Nedenfor følger en beskrivelse av valutarisiko per hovedselskap i Aker.
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Aker American Shipping
Aker American Shipping har valutarisiko relatert til salg, kjøp og lån i andre valutaer enn USD.
Valutarisikoen er hovedsakelig relatert til NOK.

Aker American Shipping konsernets portefølje av valutaderivater pr 31. desember 2007 som sikrer lån, investeringer og operasjonelle transaksjoner
består av følgende valuta og forfallstidspunkter. Beløp indikerer underliggende hovedstol.

Etter
Beløp i tusen USD 2008 2009 2010 2010 Sum

Kjøp NOK 68 294 15 482 83 776

Sum Kjøp 68 294 15 482 - - 83 776

Aker Philadelphia Shipyard
Aker Philadelphia Shipyard har valutarisiko relatert til salg, kjøp og lån i andre valutaer enn USD.
Valutarisikoen er hovedsakelig relatert til EUR, NOK og KRW (Korea).

Aker Philadelphia Shipyard konsernets portefølje av valutaderivater pr 31. desember 2007 som sikrer lån, investeringer og operasjonelle transaksjoner
består av følgende valuta og forfallstidspunkter. Beløp indikerer underliggende hovedstol.

Etter
Beløp i tusen USD 2008 2009 2010 2010 Sum

Kjøp KRW 15 005 - 15 005

Sum Kjøp 15 005 - - - 15 005

Aker Floating Production
Aker Floating Production har valutarisiko relatert til salg, kjøp og lån i andre valutaer enn USD.
Mens ombygging programmet for selskapets FPSOer pågår er valutarisikoen hovedsakelig relatert til NOK, GBP, EUR og SGD.
I framtiden vil selskapets inntekter som vil være i USD være en naturlig hedge mot gjelden som er i USD.

Aker Floating konsernets portefølje av valutaderivater pr 31. desember 2007
består av følgende valuta og forfallstidspunkter. Beløp indikerer underliggende hovedstol.

Etter

Beløp i tusen USD 2008 2008 Sum

Kjøp NOK 75 000 - 75 000

Sum kjøp 75 000 - 75 000

Aker Seafoods
Konsernet er eksponert for valutarisiko på salg i andre valutaer enn NOK. Det er hovedsakelig
valutaene EUR, GBP, DKK og USD som konsernet har eksponering mot.

Omlag 50 prosent av alle kundefordringer i EUR og GBP sikres. Omlag 50 prosent av valutarisikoen knyttet til
forventede salg de påfølgende seks månedene sikres også til enhver tid. Det benyttes valutaterminkontrakter for sikring
av valutarisikoen. Alle valutaterminkontraktene utløper tidligere enn ett år etter balansedagen.

Det sørges for at nettoeksponeringen knyttet til andre monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta er på et 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 2007 som sikrer fremtidig salg består av følgende valutaer og forfallstidspunkter.
Beløp indikerer underliggende hovedstol.

Etter
Beløp i mill kroner 2008 2008 Sum

Salg EUR 188 0 188
Salg GBP 20 0 20

Sum salg 208 0 208

Aker BioMarine
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 har ingen valutaderivater per 31.12.07.
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Øvrige selskaper:

Aker Exploration
Konsernet er eksponert for valutarisiko, særlig USD knyttet til inngått avtale om leie av borerigg med avtalt riggrate USD 520.000 per dag,
inkludert driftskostnader på 900 000 kroner som vil bli justert for inflasjon innenfor kontraktens løpetid.
Leieavtalen har en fast periode på 3 år med opsjon på tilleggsperiode på inntil 2 år. Startdato for leieperioden er anslått til medio desember 2008.
Riggen er nå under bygging. Leieavtalen klassifiseres som operasjonell leie.

Konsernet har inngått avtaler for å redusere denne eksponeringen og per 31.12.2007 har konsernet finansielle instrumenter bestående av:

Beløp i mill kroner Estimert virkelig verdi

Strukturerte terminkontrakter (collar) 64
Opsjoner -10

Sum balanseført forpliktelse 54

Betalt premie utgjør kr 15,3 mill kroner, og et urealisert tap som føge av verdinedgang på 69,4 mill kroner er resultatført i Aker Exploration i 2007.
Fra 1. november når Aker Exploration ble datterselskap i Aker konsernet er verdiendringen positiv med 14,4 mill kroner.
Derivatene måles og balanseføres til virkelig verdi. Derivatene kvalifiserer ikke som hedging og endringer i virkelig verdi er følgelig resultatført.

Beskrivelse strukturerte terminkontrakter (collar):
Konsernet kjøper totalt USD 144 mill over leieperioden på 3 år til kurs NOK/USD: maksimalt 6,145 / minimum 5,65.
Beskrivelse opsjoner:
Konsernet har rett, men ikke plikt til å kjøpe USD 3 mill per måned over leieperioden på 3 år, til strike kurs NOK/USD 6,5

Aker Oilfield Services
Aker Oilfield Services konsernets portefølje av valutaderivater pr 31. desember 2007 som sikrer lån, investeringer og operasjonelle transaksjoner
består av følgende valuta og forfallstidspunkter. Beløp indikerer underliggende hovedstol.

Etter
Beløp i tusen USD 2008 2009 2010 2010 Sum

Kjøp NOK - - 14 640 58 560 73 200

Sum Kjøp - - 14 640 58 560 73 200

Renterisiko
Konsernets renterisiko er knyttet mot rentebærende lån og fordringer. Lån og fordringer 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.

Profil
Ved utgangen av året var renteprofilen for konsernets rentebærende finansielle instrumenter:

Beløp i mill kroner 2007

Instrumenter med fast rente
Finansielle eiendeler 532
Finansielle forpliktelser -3 718

Netto fast rente -3 186

Instrumenter med variabel rente
Finansielle eiendeler 15 790
Finansielle forpliktelser -5 077

Netto variabel rente 10 713

Netto rentebærende gjeld (-) / eiendel (+) 7 527

Sensitivitetsanalyse av virkelig verdi for instrumenter med fast rente
Konsernet regnskapsfører ikke finansielle eiendeler eller forpliktelser med fast rente til virkelig verdi over resultatet. Aker Seafoods har øremerket en
renteswap (virkelig verdi 10 mill kroner) som sikring av deler av pantelånet. Endring i rentenivået vil ikke påvirke resultatet for de ovennevnte. Øvrige
rentederivater øremerkes ikke som sikring og vil derfor påvirke resultatet ved renteendringer.



Estimater i virkelig verdi
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, samt for fordringer og gjeld knyttet til varekretsøpet. Finansielle eiendeler som er tilgjengelige for salg og finansielle
eiendeler til virkelig verdi over resultatet føres til virkelig verdi.

Bokførte verdier og antatt virkelige verdier for rentebærende lån og kreditter:
2007 2006

Beløp i mill kroner Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi

Obligasjons- og konvertible lån 4 265 4 288 8 745 8 853
Annen rentebærende gjeld 4 531 4 517 9 850 9 850

Sum rentebærende gjeld 8 796 8 805 18 595 18 703

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.

Virkelig verdi på finansielle eiendeler holdt for salg er estimert ved hjelp av markedskurser og markedsbaserte verdivurderingsmetoder. Virkelig verdi
på rentebærende gjeld er basert på markedskurser og markedsbaserte verdivurderingsmetoder.

NOTE 36: BETINGEDE FORPLIKTELSER

JURIDISKE TVISTER/RETTSKRAV
Prosjektrisiko og usikkerhet

Konsernet har prosjekter som bygger på langsiktige kontrakter og mange av dem er 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 avsetninger for å
dekke fremtidige 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.

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 er av den oppfatning at mottatte subsidier i restruktureringsperioden ble brukt i henhold til vilkår godkjent av EU-kommisjonen og at
tilbakebetaling ikke kan kreves.
Aker Warnow Werft har mottatt krav om tilbakebetaling, og etter omorganisering av verftene i Tyskland, er det enighet om at Kværner nå Aker Maritime
Finance (etter fusjonen i slutten av 2005) har det finansielle ansvaret i denne saken. Selskapet stilte i 2006 sikkerhet for kravet. Ingen vesentlige
hendelser i 2007.

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 avleggelse 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 vesentlige mellomværende eller andre transaksjoner mot Kjell Inge Røkke utenom godtgjørelse som leder i valgkommiteen (se note 38).

Tilknyttede selskaper:

p/f Næraberg:
Aker BioMarine AS, et datterselskap av Aker ASA har ved utgangen av 2007, 282 mill kroner (2006: 328 mill kroner) i rentebærende fordring mot det
tilknyttede selskapet p/f Næraberg. Renteinntekter på 28 mill kroner er resultatført i 2007. Aker har på vegne av p/f Næraberg stilt en bankgaranti
på 155 mill kroner.
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Aker Drilling ASA:
I desember 2006 inngikk Aker Drilling en avtale med Aker Exploration om utleie av en rigg for operasjoner på norsk sokkel. Leieperioden er 3 år gjeldende
fra november 2008. Samlet kontraktsverdi er om lag 3 800 mill kroner. Aker Exploration har opsjon til å forlenge leieperioden med ytterligere 2 år. I 2007
har Aker Exploration betalt, som en del av avtalen, en mobiliserings inntekt for USD 41 mill til Aker Drilling.

Aker Kværner:
I januar 2007 ble en intensjonsavtale med Aker Floating Production ASA inngått for levering av et komplett system for undervannsproduksjon til en kunde i
India. Aker Kværner vil også forestå den marine installasjonen av det flytende fartøyet for lagring og lossing (FPSO) som skal leies ut fra Aker Floating
Production. Total kontraktsverdi for Aker Kværner er omlag USD 250 mill.

Aker Kværner har investert 72,3 millioner kroner i Aker Oilfield Services og eier med det 18,97 prosent av aksjene i selskapet. Aker Kværner vil utvide sitt
tjenestespekter for dypvann gjennom den inngåtte intensjonsavtalen med Aker Oilfield Services om å levere utstyr og personell til verdens første Subsea
Equipment Support Vessel (SESV) for dypvann. Kontrakten vil begynne å løpe senest i 2010 og er estimert til omlag USD 60 millioner over første fem års
periode.

Aker Kværner har inngått avtale om å overføre sin Just Catch teknologi for CO2 fangst til selskapet Aker Clean Carbon AS. Selskapet vil utvikle prosjekter
for CO2 fangst. Aker Kværner vil eie 30 prosent av aksjene i Aker Clean Carbon AS mens Aker ASA vil eie de resterende 70 prosent. Eierforholdet har blitt
bestemt ved verdsettelse og forhandlinger som også reflekterer verdien av at Aker Kværner har en eksklusiv rett til å delta i byggingen av fremtidige
anlegg for fangst av karbon i samarbeid med Aker Clean Carbon.

Aker Kværner har en avtale med Intellectual Property Holdings AS (IPH), som eier alle rettighetene til registrerte varemerker og domenenavn som
inneholder "Aker" og "Kværner". IPH vil opptre som et felles verktøy for markedsføring hvor selskapene i Aker-gruppen samarbeider om utvalgte tiltak. For
Aker Kværner er det årlige honoraret omlag 10 millioner kroner.

Aker Kværner ervervet i 2007 de siste 9,9 prosent av aksjene Aker Insurance AS fra Aker for 10 mill kroner. Etter transaksjonen eier Aker Kværner 100% av
aksjene i Aker Insurance AS.

Aker Kværner Business Partner og stabsfunksjonene i Aker Kværner yter på forretningsmessige vilkår tjenester til andre selskaper i Aker gruppen.

Aker belaster tilknyttede selskaper og andre nærstående parter for leie av lokaler og andre administrative tjenester for totalt 2,4 mill kroner i 2007.

Note 38 SAMLET LØNNOGANNENGODTGJØRELSE TIL STYRET, KONSERNSJEFOGANDRE LEDENDEANSATTE I AKERASA

Godtgjørelse til styret
Utbetalt godtgjørelse til styremedlemmer i 2007 utgjør kr 2 450 000 ( kr 2 550 000 i 2006), Styrets medlemmer med unntak av styrets formann
(se nedenfor), mottok ikke andre ytelser i 2007.
Styrets formann (Leif-Arne Langøy), ansatt i Aker ASA, mottar ikke styrehonorarer fra Aker ASA.

Beløp i kroner 2007 2006

Kjell Inge Røkke (styrets formann til 30.3.2006) - 250 000
Leif-Arne Langøy (styrets formann fra 30.3.2006) - -
Lone Fønss Schrøder 350 000 350 000
Bjørn Flatgård 300 000 300 000
Jon Fredrik Baksaas 300 000 300 000
Kjeld Rimberg (til 29.3.2007) 150 000 300 000
Kjell A. Storeide 300 000 300 000
Hanne Harlem (fra 1.4.2006) 300 000 150 000
Kristin Krohn Devold (fra 29.3.2007) 150 000 -
Atle Tranøy (ansatte representant) 150 000 150 000
Harald Magne Bjørnsen (ansatte representant) 150 000 150 000
Bjarne Kristiansen (ansatte representant) 150 000 150 000
Stein Aamdal (ansatt representant) 150 000 150 000

Sum 2 450 000 2 550 000

Godtgjørelse til valgkomite
Godtgjørelse til valgkomite fra Aker ASA var kr 30 000,- i 2007.
Ved gjennomføringen av spesielle prosjekter er det anledning for tildeling av bonus/variabel lønn utover dette.

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 selskap-
ets aksjekurs. Systemet representerer et potensial for ledere til å opptjene en variabel tilleggslønn på opptil 100 prosent av grunnlønn. Opptjent vari-
abel 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.
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Godtgjørelse til Daglig leder
Daglig leder Bengt A. Rem mottok en lønn på kr 1 979 709 i 2007 (2006 kr 1 913 000), samt en bonus/variabel lønn i 2007 på kr 607 339. I 2006 mot-
tok Bengt A. Rem kr 7 788 000 (hvorav 5 250 000 var prosjektrelatert). Verdien av tilleggsytelser utgjorde i 2007 kr 14 379 (2006 kr 15 000) og netto
pensjonskostnader for Bengt A. Rem utgjorde kr 123 046 i 2007 (kr 112 000 i 2006). Ved gjennomføringen av spesielle prosjekter er det anledning for
tildeling av bonus/variabel lønn utover dette.

Godtgjørelse til konsernsjef
Leif-Arne Langøy fikk i 2007 utbetalt en lønn på kr 4 585 184 ( kr 4 462 000 i 2006). I tillegg mottok Leif-Arne Langøy en bonus i 2007 på
kr 3 520 000 ( kr 2 639 000 i 2006). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 13 929 i 2007 (kr 14 000 i 2006). Netto pensjonskostnader i 2007 for
Leif-Arne Langøy utgjorde kr 141 718 (kr 128 545 i 2006)

Leif-Arne Langøys 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.

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 retningslinjer ovenfor). De norske konsernlederene omfattes av selskapets kollektive pensjonsordning for lønn inntil
12 G. Ved gjennomføringen av spesielle prosjekter er det anledning for tildeling av bonus/variabel lønn utover dette.

Konserndirektør Geir Arne Drangeid mottok en lønn på kr 1 870 079 i 2007 (kr 1 816 000 i 2006) samt en variabel lønn på kr 580 742 i 2007
(kr 1 589 000 i 2006). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 14 375 i 2007 (kr 15 000 i 2006) og netto pensjonskostnader for Geir Arne Drangeid
utgjorde kr 116 974 i 2007 (2006 kr 106 000).

Martinus Brandal var konserndirektør i Aker ASA inntil 30. juni 2006, da han overtok som konsernsjef i datterselskapet Aker Kværner ASA. I perioden
Martinus Brandal var konserndirektør i Aker ASA mottok han en lønn på kr 1 405 000 i 2006 samt en variabel lønn på kr 9 128 000 i 2006
(Hvorav kr 7 000 000 er prosjektrelatert). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 6 000 i 2006 og netto pensjonskostnader for Martinus Brandal
utgjorde i 2006 kr 117 000.

Konserndirektør Nils Are K. Lysø tiltrådte som konserndirektør i Aker 1. februar 2007 og har mottatt totalt lønn i 2007 på kr 1 909 844, samt en variabel
lønn på kr 557 039 i 2007. Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 14 212 i 2007 og netto pensjonskostnader for Nils Are K. Lysø utgjorde kr 102 686 i 2007.

Konserndirektør Karl Erik Kjelstad ble ansatt som konserndirektør i Aker 1 august 2007 og har motatt en lønn fra 1 august til årsskifte på kr 1 250 000,
samt en variabel lønn på kr 40 384 i 2007. Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 4 751 i 2007 og netto pensjonskostnader for Karl Erik Kjelstad utgjorde
kr 97 199 i 2007.

Lønnsordningen for daglig leder og andre konsernledere inkluderer en fast årslønn, standard pensjons- og forsikringsordning for ansatte og variabel lønn.

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 60 år med gradvis nedtrapping av lønn og
arbeidstid til fylte 67 år.

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 2007

Aker Aker Floating Aker Aker Aker American Aker Philadelphia Aker
ASA Production Exploration Seafoods Shipping Shipyard BioMarine

Leif-Arne Langøy (Styrets formann) 1) 41 000 25 000 40 700 38 400 33 000 62 500
Lone Fønss Schrøder 1 173
Bjørn Flatgård
Jon Fredrik Baksaas
Kristin Krohn Devold
Kjell A. Storeide
Hanne Harlem
Atle Tranøy (ansatte representant)
Harald Magne Bjørnsen (ansatte representant) 700
Bjarne Kristiansen (ansatte representant)
Stein Aamdal (ansatt representant)

Andre ledende ansatte:
Karl Erik Kjelstad 2 000
Bengt A. Rem 10 000 11 000 17 250 9 000 17 500
Geir Arne Drangeid 1 500
Nils Are K. Lysø 2 000 17 250 26 100

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 andre ordninger i sitt ansettelseforhold enn beskrevet ovenfor. De har dermed ingen lån eller
aksjeopsjonsrettigher i sitt ansettelsesforhold.
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NOTE 40: HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Trinnvis oppkjøp av Aker Drilling
Aker Capital AS et heleid datterselskap av Aker ASA kjøpte den 13. desember 2007 4,7 mill aksjer i Aker Drilling ASA og eide etter kjøpet 44,97 % av
totalt antall aksjer. Som følge av at Aker Capital gjennom ervervet ble eier av mer enn 40 % av stemmene i Aker Drilling ASA, ble det fremsatt pliktig
tilbud om erverv av de øvrige aksjene i selskapet i samsvar med gjeldende lovgivning.

I løpet av januar og februar 2008 har Aker Capital kjøpt 41,9 mill aksjer for totalt 1 633 mill kroner og eierandelen har økt fra 44,97% ved årsskifte til
89,98% ved utgangen av februar 2008.

Oppkjøpsanalysen er foreløpig i påvente av endelig fastsettelse av virkelig verdi av eiendeler og gjeld som er overtatt.

NOTE 41: OFFENTLIGE TILSKUDD

Tilskuddene fordeler seg som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Forskning og utvikling 1 55 21
Verft subsidier 85 173
Annet 3 12

Sum 1 143 206

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 Hovedavtalen (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 og 2007.

Selskapet har i løpet av 2007 ikke mottatt noen refusjon når det gjelder kostnader knyttet til opplæringsprogram for ansatte (2006: USD 2,1 mill).

Akkumulert ved utløpet av desember 2007 har selskapet mottatt USD 134,1 mill av bevilget ramme knyttet til kostnader for opplæring av ansatte og
forventer ikke å motta noen ytterligere funding.

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 ved utløpet 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 ”matche” de statlige bevilgningene for opplæringskostnader fra 1. april 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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Beløp i mill kroner Note 2007 2006 2005

Sum inntekter - - -

Lønn og andre personalkostnader 1,20 -78 -64 -61
Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 -7 -5 -7
Andre driftskostnader 2 -59 -47 -28
Salgsgevinster/salgstap driftsmidler 3 2 - 2

Driftsresultat -142 -116 -94

Aksjeutbytte fra datterselskaper - 360 14
Aksjeutbytte fra tilknyttet selskap 883 - -
Aksjeutbytte andre 35 - 4
Mottatt konsernbidrag fra datterselskaper 141 4 -
Renteinntekter fra selskaper innen konsernet 6 613 402 101
Gevinst ved salg av aksjer 3 19 731 840 2 343
Andre rente- og finansinntekter 452 220 64
Rentekostnader til selskaper innen konsernet 11 -407 -275 -225
Nedskrivning aksjer og fordringer 15 -44 -249 -4
Andre rente- og finanskostnader 14 -267 -191 -221

Resultat etter finansielle poster 20 995 995 1 982

Skattekostnad 9 442 57 45

Årsresultat 21 437 1 052 2 027

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT:

Årsresultat 21 437 1 052 2 027
Avsatt utbytte 11 -1 339 -2 181 -746
Overført fra/(avsatt til) annen egenkapital -20 098 1 129 -1 281

Sum 8 - - -

Mottatt konsernbidrag fra datterselskap mot investering i datter før skatt - 203 2 092
Avgitt konsernbidrag uten skatteeffekt til datterselskaper -11 - -519

Aker ASA

Resultatregnskap

Regnskap
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Aker ASA

Balanse pr 31.12

Beløp i mill kroner Note 2007 2006 2005

EIENDELER
Goodwill 4 - 95 95
Utsatt skattefordel 9 442 - -

Sum immaterielle eiendeler 442 95 95

Kunst, kontormaskiner, biler og inventar 42 39 42
Fly 242 - -
Bygninger, boliger og tomter 6 3 3

Sum varige driftsmidler 4 290 42 45

Aksjer i datterselskaper 5,15 17 252 12 831 12 363
Andre langsiktige aksjer etc 8 13 10
Investering i tilknyttede selskap 360 - -
Langsiktige fordringer på konsernselskaper 6,15 5 334 9 903 7 720
Andre finansielle anleggsmidler 6 1 252 190 16

Sum finansielle anleggsmidler 24 206 22 937 20 109

Sum anleggsmidler 24 938 23 074 20 249

Kortsiktige fordringer på konsernselskaper 74 42 38
Fordring konsernbidrag 141 208 2 092
Andre kortsiktige fordringer etc 14 392 27 15
Andre kortsiktige plasseringer 7 - - 50
Betalingsmidler 17 11 568 522 928

Sum omløpsmidler 12 175 799 3 123

Sum eiendeler 37 113 23 873 23 372

EGENKAPITAL OG GJELD
Aksjekapital 3 214 3 214 3 214
Egne aksjer - - -
Overkursfond 2 071 2 071 2 071
Annen innskutt egenkapital 3 236 3 236 3 236
Ikke registrert kapitalnedsettelse -6 495 - -

Sum innskutt egenkapital 2 026 8 521 8 521

Annen egenkapital 23 629 3 531 4 661
Ikke utdelt beløp ved kapitalnedsettelse -1 601 - -

Sum opptjent egenkapital 22 028 3 531 4 661

Sum egenkapital 8,19 24 054 12 052 13 182

Pensjonsforpliktelser 10 99 101 105

Sum avsetninger for forpliktelser 99 101 105

Langsiktig gjeld til konsernselskaper 11,16 4 900 1 770 1 708
Ansvarlig interne lån til konsernselskaper 11,16 5 106 4 835 4 848
Annen langsiktig gjeld 11 1 525 2 800 1 453

Sum annen langsiktig gjeld 11 531 9 405 8 009

Kortsiktig gjeld til konsernselskaper 11 14 864 1 525
Annen kortsiktig gjeld 11 1 415 1 451 551

Sum kortsiktig gjeld 1 429 2 315 2 076

Sum egenkapital og gjeld 37 113 23 873 23 372

Regnskap

Oslo, 28. februar 2008
For Aker ASA

Leif-Arne Langøy Lone Fønss Schrøder Bjørn Flatgård John Fredrik Baksaas Hanne Harlem Kristin Krohn Devold
(Styrets formann) (Styrets nestformann) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem)

Kjell A. Storeide Atle Tranøy Bjarne E.Kristiansen Harald Magne Bjørnsen Stein Amdal Bengt Arve Rem
(Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Daglig leder)
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Beløp i mill kroner Note 2007 2006 2005

Resultat etter finansielle poster 20 995 995 1 982
Salgstap/(-gevinst) og nedskrivninger -19 637 -604 -2 285
Urealisert valutatap/-gevinst 49 -10 43
Ordinære avskrivninger 4 7 5 7
Endring andre kortsiktige poster etc -411 -545 1 613

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 003 -159 1 360

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler 4 -258 - -
Utbetaling ved kjøp aksjer og andeler i andre selskaper 5 -611 -36 -152
Utbetaling lang rentebærende fordring 6 -4 356 -1 018 -
Salgssum ved salg av varige driftsmidler 4 5 - 2
Salgssum ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper 5 15 705 3 1 499
Kontantstrøm fra andre investeringer/salg 6 1 545 281 -289

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 12 030 -770 1 060

Opptak av langsiktige lån 11 906 1 451 1 533
Nedbetaling av langsiktige lån 11 -1 510 -351 -1 580
Utbetaling/innbetalt kortsiktig rentebærende gjeld/fordring 7,11 -5 -101 -89
Utbetalt/innbetalt utbytte og konsernbidrag 8 -1 378 -476 -1 541

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -1 987 523 -1 677

Kontantstrøm gjennom året 11 046 -406 743

Bankbeholdning inngående balanse 522 928 185

Bankbeholdning 31.12 11 568 522 928

Aker ASA

Kontantstrømoppstilling

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

Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskapet og tilknyttede selskaper
vurderes etter kostmetoden i selskaps-
regnskapet. 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. Lang-
siktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.

Obligasjonslånet med fastrente vurderes etter
amortisert kost.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført
i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap
gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger
av de enkelte fordringene.

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

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer, sertifikater,
som omløpsmidler) vurderes til virkelig verdi på
balansedagen. Mottatt utbytte og andre
utdelinger fra selskapene inntektsføres som
finansinntekt.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives
over driftsmidlets forventede levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres
løpende under driftskostnader, mens
påkostninger eller forbedringer tillegges
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av
driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi
foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp.
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto
salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er
nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene
som eiendelen vil generere.

Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser
beregnes etter lineær opptjening basert på
forventet sluttlønn. Beregningen er basert på
en rekke forutsetninger herunder diskonterings-
rente, 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 beregnings-
forutsetningene (estimatendringer) fordeles
over antatt gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid hvis avviket 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

eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt skattemessig
underskudd til fremføring ved utgangen av
regnskapsåret. Skatteøkende og skatte-
reduserende midlertidige forskjeller som
reverserer eller kan reversere i samme periode
er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanse-
føres i den grad det er sannsynlig at denne
kan bli nyttegjort.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter
den indirekte metode. Kontanter og kontant-
ekvivalenter 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.

Aker ASA

Regnskapsprinsipper

Regnskap
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VESENTLIGE HENDELSER OG EFFEKTER
Aker har i 2007 foretatt vesentlige omdisponeringer i selskapets balanse, realisert store verdier, og frigjort betydelig finansiell kapasitet.
Aker solgte i første kvartal 2007 alle selskapets aksjer i Aker Yards og ti prosent av aksjene i Aker Kværner. I løpet av 2007 reorganiserte Aker
eierskapet i Aker Kværner ved at aksjeposten på 40 prosent i Aker Kværner ble overført til et nytt selskap, Aker Holding AS samtidig som 40 prosent
av aksjene i Aker Holding er solgt til Den norske stat og de svenske selskapene Investor og Saab i fjerde kvartal 2007.
Se note 3 for effekter.

NOTE 1: LØNNSKOSTNADER

Lønnskostnader består av følgende

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Lønn 53 42 35
Folketrygdavgift 13 13 8
Pensjonskostnader 11 8 6
Andre ytelser 1 1 12

Sum 78 64 61

Gjennomsnittlig antall ansatte 43 39 35

Se forøvrig note 20.

NOTE 2: GODTGJØRELSER

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

Lovpålagt Attestasjons Andre Skatte Total Total Total
Beløp i mill kroner Revisjon tjenester tjenester rådgivning 2007 2006 2005

Aker ASA 1 1 - 1 3 3 3

NOTE 3: SALGSGEVINSTER/SALGSTAP DRIFTSMIDLER

Salgsgevinster driftsmidler er som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Salg eiendom 2 - 2

Totalt 2 - 2

Selskapet har foretatt følgende vesentlige salg av datterselskaper i 2007:

Andel før salg Andel etter salg Kurs Antall solgt Gevinst (mill)

Aker Kværner ASA salg januar 2007 1) 50,0 40,1 660,0 5 454 207 2 856
Aker Kværner ASA tingsinns. juni 2007 40,1 - 145,6 110 333 615 13 143

Sum gevinst Aker Kværner ASA 15 999

Aker Yards ASA salg januar 2007 50,4 40,1 460,0 2 340 722 658
Aker Yards ASA salg mars 2007 40,1 - 500,0 9 111 389 2 863

Sum gevinst Aker Yards ASA 3 521

1) Antall 5 454 207 Aker Kværner ASA aksjer solgt januar 2007 tilsvarer 27 271 035 stk etter aksjesplitt 29.03.07 (1:5)

Aker ASA

Noter til regnskapet
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NOTE 4: ANLEGGSAKTIVA OG GOODWILL

Bevegelsen på anleggskontiene i 2007 fremgår av oversikten nedenfor:

Beløp i mill kroner Fly Kunst Maskiner/ Biler/ Inventar Bygninger/ Boliger/ Tomter Sum Goodwill

Anskaffelseskost pr 1.1.07 - 23 85 8 116 95
Tilgang 243 - 9 - 252 -
Avgang til anskaffelseskost - - - 3 3 -

Anskaffelseskost pr 31.12.07 243 23 94 11 371 95

Samlede av- og nedskrivninger -1 - -75 -5 -81 -95

Bokført verdi pr 31.12.07 242 23 19 6 290 -

Årets ordinære avskrivninger -1 - -6 - -7 -

Økonomisk levetid 25 år 4-8 år 20 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

NOTE 5: AKSJER

Aksjer i datterselskaper omfatter følgende selskaper pr 31.12.2007:
Forretnings- Egenkapital Resultat etter fin.

Beløp i mill kroner Andel i % 1) kontor pr 31.12.07 poster 2007 Bokført verdi

Aker AS 100,00 Oslo - - 2) -
Recondo AS 100,00 Oslo 144 4 2) 139
Norway Seafoods Holding AS 92,40 Oslo 760 -8 2) 762
Atlas-Stord AS 100,00 Bergen 82 3 2) 84
RGI (Europe) BV 100,00 Rotterdam 432 21 2) 1 666
Norcrest Finance Corp 100,00 Liberia -17 -3 2) -
CS Krabbe AS 100,00 Oslo 49 3 2) 47
Aker Reassurance AS 100,00 København 7 - 2) 5
Resource Group International AS 100,00 Oslo 33 -1 2) 33
Aker Mekaniske Verksted AS 100,00 Oslo 21 -63 2) 65
Intellectual Property Holdings AS 100,00 Oslo 4 13 2) 8
Aker Maritime Finance AS 100,00 Oslo 4 610 412 2) 1 786
Aker Geo Seismic AS 100,00 Oslo 310 13 2) 314
Aker Start Holding 4 AS 100,00 Oslo - - 2) -
Aker Capital AS 100,00 Oslo 2 172 284 2) 1 456
RGI Inc 1,25 Seattle 1 147 317 2), 3) 14
Molde Fotball AS 100,00 Molde 9 -22 2) 25
Aker Floating Production ASA 51,10 Oslo 1 637 160 2), 4) 909
K3 Komplementar Tomt AS 100,00 Oslo 0 - 2) 3
Aker Holding AS 60,00 Oslo 16 065 - 2) 9 639
Opptur Molde AS 100,00 Oslo - - 2) 1
Akerhallen AS 100,00 Oslo - - 2) 1
Aker Holding Start 1 AS 100,00 Oslo - - 2) -
Aker Holding Start 2 AS 100,00 Oslo - - 2) -
Aker Holding Start 3 AS 100,00 Oslo - - 2) -
Aker Philadelphia Shipyard ASA 50,30 Oslo 494 3 2), 4) 294
Aker American Shipping Holding AS 100,00 Oslo -39 -56 2) -

17 252

1) Aker ASA's eierandel og stemmeandel er lik for alle selskaper.
2) 100% av selskapets egenkapital pr 31.12. og resultat etter finansielle poster 2007
3) Datterselskap i konsernet
4) Spesifikasjon av investering direkte eid av Aker ASA i børsnoterte selskap pr 31.12.2007:

Beløp i mill kroner Aksjer eid Markedsverdi pr aksje 31.12 Sum

Aker Philadelphia Shipyard ASA 5 112 750 57,00 291
Aker Floating Production ASA 11 241 806 80,50 905

Sum 1 196

Aksjene betraktes som en langsiktig investering av Aker ASA. Kortsiktige svingninger i aksjemarkedet er derfor ikke hensyntatt i den regnskapsmess-
ige verdivurderingen av aksjepostene. Aksjene er balanseført til kostpris.

Regnskap



NOTE 6: LANGSIKTIGE FORDRINGER OG ANDRE LANGSIKTIGE FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Andre langsiktige finansielle anleggsmidler består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Andre langsiktige fordringer 113 1 15
Langsiktige obligasjoner (1) 1 139 - -
Pensjonsmidler - - 1
Aktiverte kostnader - 189 -

Sum andre finansielle anleggsmidler 1 252 190 16

Langsiktige fordringer på konsernselskaper (2) 5 334 9 903 7 720

Sum 6 585 10 093 7 736

(1) Langsiktige obligasjoner består av:

Beløp i mill kroner Kostpris Merverdi (+) 2007

Aker BioMarine Obl 07/10 313 -6 307
Aker Invest II KS Obl 05/10 135 -1 134
Aker Seafoods Holding AS Obl 05/08 71 -1 70
Aker American Shipping ASA Obl 07/12 323 4 327
Aker Floating Production ASA Obl 07/08 285 1 286
Aker Kværner ASA Obl 06/13 15 - 15

Sum 1 142 -3 1 139

Obligasjonene er verdijustert pr 31.12 iht børskurs.

(2) Langsiktige fordringer på konsernselskaper består av:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Aker American Shipping Holding AS 1 024 1 011 970
Aker Maritime Finance AS - 7 147 5 368
Cork Oak Holding Ltd 128 96 593
Aker Seafoods Holding AS - 472 296
Aker Capital AS 1 827 338 -
Aker Mekaniske Verksted AS 433 411 -
RGI (Europe) BV 1 559 - -
Aker Geo Seismic AS 243 234 -
Andre 120 194 493

Sum 5 334 9 903 7 720

Fordringene har forfall lengre enn 1 år.
Fordringene renteberegnes iht markedsbetingelser.

NOTE 7: ANDRE KORTSIKTIGE PLASSERINGER

Denne post omfatter følgende verdipapirer, vurdert til virkelig verdi:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Sertifikater - - 50

Sum andre plasseringer - - 50

Forutsetninger til grunn for vurdering av virkelig verdi er børskurs.
Det var ingen sertifikater i 2006. I 2007 er sertifikater inkludert i betalingsmidler iht note 17.
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NOTE 8: SUM EGENKAPITAL

Aksjekapitalen i Aker ASA pr 31.12.2007 består av følgende aksjegrupper:
Samlet pålydende
pr 31.12 (mill kr)

Antall Utestående Pålydende Utstedte Utestående
Utstedte aksjer egne aksjer aksjer (kr) aksjer aksjer

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

Sum aksjekapital 72 374 728 7 354 72 367 374 28 2 026 2 026

Egne aksjer -
Overkursfond -
Annen innskutt egenkapital -

Sum innskutt egenkapital 2 026

A-aksjene er utbytteberettiget. Hver aksje har lik stemmeandel. Aker ASA er ikke stemmeberettiget for sine A-aksjer.
Selskapet har i 2007 amortisert samtlige B-aksjer (42 400 713 stk) eid 100% av datterselskapet Aker Maritime Finance AS. Innløsning med en samlet
utdeling til Aker Maritime Finance AS på NOK 8 095 765 296,-. Amortiseringen er registrert etter kreditorfrist pr 18. februar 2008.

Oversikt over de 20 største aksjonærene pr 05.01.2008 (A-aksjer):
Antall aksjer Prosent

TRG Holding AS 1) 48 245 048 66,7 %
UBS AG, London branch 2 987 480 4,1 %
Reka AS 1 326 000 1,8 %
Bank of New York, Brussel branch 966 020 1,3 %
Nordea Bank Sweden AB 885 807 1,2 %
The Resource Group TRG AS 1) 824 642 1,1 %
Wenaasgruppen AS 820 060 1,1 %
JPMBLSA 816 840 1,1 %
Nordea Bank Norge ASA, markets 595 004 0,8 %
Skandinaviska Enskilda Banken 391 809 0,5 %
Orkla ASA 375 000 0,5 %
Nordea Bank PLC Finland Nifc 363 962 0,5 %
Clearstream Banking S.A 345 189 0,5 %
UBS AG, London branch 325 639 0,4 %
Verdipapirfondet KLP Aksjenorge 316 900 0,4 %
Vital Forsikring ASA 305 713 0,4 %
State Street Bank And Trust Co 273 155 0,4 %
State Street Bank And Trust Co 269 651 0,4 %
Spencer Trading Inc 237 400 0,3 %
State Street Bank And Trust Co 235 000 0,3 %

Sum 60 906 319 84,2 %

1) Kjell Inge Røkke kontrollerer gjennom sine TRG selskaper tilsammen 67,8 % av aksjene i Aker ASA.

Endringen i egenkapitalen i 2007 fremkommer som følger:

Overkurs- Egne Annen innskutt Netto innskutt Annen Sum opptjent Sum
Beløp i mill kroner Aksjekapital fond aksjer egenkapital (1) egenkapital egenkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01 3 214 2 071 - 3 236 8 521 3 531 3 531 12 052
Amortisering B-aksjer
(ikke registrert/utdelt kapitalnedsettelse) -1 188 -2 071 -3 236 -6 495 -1 601 -1 601 -8 096
Avsatt utbytte - -1 339 -1 339 -1 339
Årsresultat - 21 437 21 437 21 437

Egenkapital pr 31.12 2 026 - - - 2 026 22 028 22 028 24 054

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

Endringen i egenkapitalen i 2005 til 2007 fremkommer som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Inngående balanse 12 052 13 182 7 807
Resultat etter skatt 21 437 1 050 2 027
Kapitalinnskudd - - 5 713
Amortisering B-aksjer -8 096
Utbytte -1 339 -2 181 -2 353
Andre poster - - -13

Balanse pr 31.12 24 054 12 052 13 182
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NOTE 9: UTSATT SKATT

Oppstillingen nedenfor viser forskjellen mellom bokførte og skattemessige verdier ved utløpet av 2007, 2006 og 2005, endringer i disse forskjellene,
samt utsatt skattegjeld ved utløpet av 2007, 2006 og 2005 og endring i utsatt skattegjeld.

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Avsetningsdifferanse 204 204 204
Fordringsdifferanse -403 -433 -217
Anleggsreserve 13 -21 -21
Netto pensjonsforpliktelse -99 -101 -104
Gevinst- og tapskonto 24 30 37

Totale forskjeller -261 -321 -101

Skattemessig underskudd til fremføring -1 316 -1 558 -1 671

Sum grunnlag utsatt skatt -1 577 -1 879 -1 772

Netto utsatt skatt 28% -442 -526 -496

Ikke balanseført utsatt skattefordring - 526 496

Bokført utsatt skattefordring 1) 442 - -
Bokført utsattskattegjeld - - -

ESTIMERT SKATTBART RESULTAT

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Resultat før skatt iht. resultatregnskapet 20 995 995 1 982
Mottatt konsernbidrag mot investering i datter - 203 2 092

Skattemessig resultat etter finans 20 995 1 198 4 074

Permanente forskjeller netto ikke- fradragsberettigede poster 45 63 197
Permanente forskjeller netto ikke- skattepliktig inntekt(-)/kostnad -20 737 -1 273 -2 371
Endring midlertidige forskjeller -61 220 -117
Anvendelse av fremførbart underskudd -242 -208 -1 783

Estimert skattbart resultat - - -

Betalbar skatt - 28% (resultatført) - - -
Avgitt konsernbidrag - - -

Betalbar skatt - 28% (balanseført) - - -

Skattekostnad: 2007 2006 2005

Betalbar skatt resultatført - - -
Endring utsatt skatt -442 - 541
Reversering tidligere års nedskriving utsatt skattefordel -57 -586

Total skattekostnad/ (-) inntekt -442 -57 -45

1) I 2007 har man medtatt balanseført utsatt skattefordel grunnet bl.annet vesentlige fremtidige renteinntekter grunnet selskapets økte likvidebeholding.

Tallene for 2007 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/inntekt ikke utgjør 28% av resultat før skatt:

28 % skatt av resultat før skatt 5 879
Skatt direkte mot investering i datter -
Ikke balanseført utsatt skattefordel tidligere år og annet 357
Permanente forskjeller -5 794

Beregnet skatteinntekt 442

Effektiv skattesats (skattekostnad i forhold til resultat før skatt) 2%
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NOTE 10: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

Aker ASA dekker i hovedsak sine pensjoner via kollektiv pensjonsordning i livsforsikringsselskap. Regnskapsmessig er ordningen behandlet som ytels-
esplan. I tillegg har Aker ASA usikrede pensjonsforpliktelser.

Det er foretatt aktuarmessige beregninger basert på følgende forutsetninger:

Diskonteringsrente 5,0 %
Forventet avkastning 6,0 %
Lønnsregulering 4,3 %
G-regulering/inflasjon 4,0 %
Pensjonsregulering 2,5 %

PENSJONSKOSTNADER

Overfinansierte Underfinansierte
Beløp i mill kroner planer 1) planer 1) Total 2007 Total 2006 Total 2005

Nåverdi av årets pensjonsopptjening - -5 -5 -3 -2
Rentekostnad på påløpte pensjonsforpliktelser - -7 -7 -7 -9
Forventet avkastning på pensjonsmidler - 3 3 2 3
Fordelt virkning av estimater og pensjonsplaner - -2 -2 - -
Endring arbeidsgiveravgift - - - 2

Netto pensjonskostnader (-) - -11 -11 -8 -6

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER/- MIDLER PR 31.12:

Overfinansierte Underfinansierte
Beløp i mill kroner planer 1) planer 1) Total 2007 Total 2006 Total 2005

Nåverdi av påløpte pensjonsforpliktelser - -165 -165 -151 -159
Verdi av fremtidig lønnsvekst - -11 -11 -13 -8

Beregnet pensjonsforpliktelser - -176 -176 -164 -167

Verdi av pensjonsmidler - 52 52 47 53

Beregnet netto pensjonsmidler/ -forpliktelser - -124 -124 -117 -114

Amortisering - 30 30 21 15
Arbeidsgiveravgift - -5 -5 -5 -5

Balanseført netto pensjonsmidler/ -forpliktelse 3) - -99 -99 -101 -104

Antall personer omfattet 156

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 pensjons-
forpliktelse er beregnet på basis av estimerte fremtidige pensjonsforpliktelser og periodisert i henhold til god regnskapsskikk. Den bokførte forplikt-
elsen 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 (NRS 6a).

Selskapet er pliktig til å ha kollektiv tjenestepensjon iht lov om tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene til lov om obligatorisk tjenestepensjon
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NOTE 11: GJELD

Langsiktig gjeld til konsernselskaper har forfall senere enn 5 år og har markedsmessige rentevilkår. Se note 16 for lån med lavere prioritet.
Langsiktig rentebærende ekstern gjeld har følgende avdragsplan fordelt på lånetype:

Obligasjons- Gjeld til kreditt- Andre Total lån Egne Aktiverte Bokført
Beløp i mill kroner lån institusjoner lån 2007 obligasjoner lånekost 2007

År
2008 1 000 1 000 -290 -2 708
2009 - -
2010 500 500 -142 -3 355
2011 - -
2012 500 500 -33 -5 462
Etter 2012 - -

Sum 2007 2 000 - - 2 000 -465 -10 1 525

2005 1 357 - 14 1 371 1 453
2006 2 803 - 14 2 817 2 800

Gjennomsnittlig årlig rentesats på utestående rentebærende lån er 6,8%.
Obligasjonslånet er bokført til amortisert kost og pr 31.12 er lånekostnader med 10 mill kroner periodisert over resterende løpetid.
Obligasjonslånene i tabellen er i norske kroner.
Annen kortsiktig gjeld består i hovedsak av avsatt utbytte til eksterne med 1 339 mill kroner, påløpte renter obligasjonslån med 38 mill kroner, samt
diverse avsetninger med 24 mill kroner.

Kortsiktig gjeld til konsernselskaper består av følgende:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Påløpte renter 2 51 2
Skyldig utbytte Aker Maritime Finance AS - 806 276
Skyldig konsernbidrag 11 - 519
Annet 1 7 728

Sum 14 864 1 525

NOTE 12: JURIDISKE TVISTER/BETINGEDE UTFALL

Det foreligger ingen spesielle vesentlige saker pr 31.12.

NOTE 13: PANTEHEFTELSER OG GARANTIFORPLIKTELSER

Garantiforpliktelser er som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Lånegarantier 392 933 1 169
Performancegarantier 126 963 221

Låne- og performance garantiforpliktelser 518 1 896 1 390

Reduksjonen i lånegarantier skyldes i hovedsak Aker Material Handling 0,2 mrd og Aker Seafoods Holding AS 0,3 mrd.
Reduksjonen i Performancegarantier skyldes i hovedsak Aker Material Handling AS med 0,8 mrd.

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 2007
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.
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NOTE 15: NEDSKRIVNING AKSJER OG FORDRINGER

Nedskriving aksjer og fordringer fremkommer som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Nedskriving aksjer etc - 64 5
Nedskriving fordringer 44 185 -1

Sum 44 249 4

NOTE 16: ANSVARLIGE INTERNE LÅN TIL KONSERNSELSKAPER

Ansvarlige interne lån er som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Aker Geo Seismic AS 572 541 521
Prosessholding AS - - 197
RGI (Europe) BV 2 020 1 914 1 840
RGI Inc 1 303 1 234 1 187
Aker Maritime Finance AS 1 211 1 146 1 103

Sum lån med lavere prioritet 5 106 4 835 4 848

Lånene er subordinert alle Aker ASA sine øvrige forpliktelser, og har kontraktsfestet forfallstidspunkt som ligger etter forfall på Aker ASA sine
eksterne låneforpliktelser. Lånene har rente på 12 mnd NIBOR + 1% margin.

NOTE 17: BETALINGSMIDLER ETC

Betalingsmidler fordeler seg som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Bundne midler 1) 2 019 52 10
Frie midler 1 907 470 776
Tidsinnskudd 4 162 - 142
Sertifikater 3 480 - -

Sum 11 568 522 928

1) Herav 2 004 mill. i forbindelse med kontantdepot kjøp Aker Drilling aksjer.

NOTE 18: HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedagen.

NOTE 19: AKSJER EID AV STYRET/ LEDELSEN

Følgende antall aksjer var eid av styremedlemmer og konsernledelse og deres nærstående i Aker ASA per 31. desember 2007

Aker ASA

Leif-Arne Langøy (Styrets formann) 1) 41 000
Lone Fønss Schrøder 1 173
Bjørn Flatgård -
Jon Fredrik Baksaas -
Kristin Krohn Devold -
Kjell A. Storeide -
Hanne Harlem -
Atle Tranøy (ansatte representant) -
Harald Magne Bjørnsen (ansatte representant) 700
Bjarne Kristiansen (ansatte representant) -
Stein Aamdal (ansatt representant) -

Andre ledende ansatte:
Karl Erik Kjelstad -
Bengt A. Rem 10 000
Geir Arne Drangeid 1 500
Nils Are K. Lysø 2 000

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.
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NOTE 20: SAMLET LØNNOGANNENGODTGJØRELSE TIL STYRET,KONSERNSJEFOGANDRE LEDENDEANSATTE I AKERASA

Godtgjørelse til styret
Utbetalt godtgjørelse til styremedlemmer i 2007 utgjør kr 2 450 000 ( kr 2 550 000 i 2006), Styrets medlemmer med unntak av styrets formann
(se nedenfor), mottok ikke andre ytelser i 2007. Styrets formann (Leif-Arne Langøy), ansatt i Aker ASA, mottar ikke styrehonorarer fra Aker ASA.

Beløp i kroner 2007 2006

Kjell Inge Røkke (styrets formann til 30.3.06) - 250 000
Leif-Arne Langøy (styrets formann fra 30.3.06) - -
Lone Fønss Schrøder 350 000 350 000
Bjørn Flatgård 300 000 300 000
Jon Fredrik Baksaas 300 000 300 000
Kjeld Rimberg (til 29.3.2007) 150 000 300 000
Kjell A. Storeide 300 000 300 000
Hanne Harlem (fra 1.4.2006) 300 000 150 000
Kristin Krohn Devold (fra 29.3.2007) 150 000 -
Atle Tranøy (ansatt representant) 150 000 150 000
Harald Magne Bjørnsen (ansatt representant) 150 000 150 000
Bjarne Kristiansen (ansatt representant) 150 000 150 000
Stein Aamdal (ansatt representant) 150 000 150 000

Sum 2 450 000 2 550 000

Godtgjørelse til valgkomite
Godtgjørelse til valgkomite fra Aker ASA var kr 30 000,- i 2007.

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 100 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.

Godtgjørelse til Daglig leder
Daglig leder Bengt A. Rem mottok en lønn på kr 1 979 709 i 2007 (2006 kr 1 913 000), samt en bonus/variabel lønn i 2007 på kr 607 339. I 2006 mottok Bengt
A. Rem kr 7 788 000 (hvorav 5 250 000 var prosjektrelatert). Verdien av tilleggsytelser utgjorde i 2007 kr 14 379 (2006 kr 15 000) og netto pensjonskostnader for
Bengt A. Rem utgjorde kr 123 046 i 2007 (kr 112 000 i 2006). Ved gjennomføringen av spesielle prosjekter er det anledning for tildeling av bonus/variabel
lønn utover dette.

Godtgjørelse til konsernsjef
Leif-Arne Langøy fikk i 2007 utbetalt en lønn på kr 4 585 184 ( kr 4 462 000 i 2006). I tillegg mottok Leif-Arne Langøy en bonus i 2007 på
kr 3 520 000 ( kr 2 639 000 i 2006). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 13 929 i 2007 (kr 14 000 i 2006).
Netto pensjonskostnader i 2007 for Leif-Arne Langøy utgjorde kr 141 718 (kr 128 545 i 2006)
Leif-Arne Langøys 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.

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 retningslinjer ovenfor). De norske konsernlederene omfattes av selskapets kollektive pensjonsordning for lønn inntil 12 G. Ved
gjennomføringen av spesielle prosjekter er det anledning for tildeling av bonus/variabel lønn utover dette.

Konserndirektør Geir Arne Drangeid, mottok en lønn på kr 1 870 079 i 2007 (kr 1 816 000 i 2006) samt en variabel lønn på kr 580 742 i 2007 (kr 1 589 000 i
2006). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 14 375 i 2007 (kr 15 000 i 2006) og netto pensjonskostnader for Geir Arne Drangeid utgjorde kr 116 974 i 2007 (
2006 kr 106 000).

Martinus Brandal var konserndirektør i Aker ASA inntil 30. juni 2006, da han overtok som konsernsjef i datterselskapet Aker Kværner ASA. I perioden Martinus
Brandal var konserndirektør i Aker ASA mottok han en lønn på kr 1 405 000 i 2006 samt en variabel lønn på kr 9 128 000 i 2006 (Hvorav kr 7 000 000 er
prosjektrelatert). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 6 000 i 2006 og netto pensjonskostnader for Martinus Brandal utgjorde i 2006 kr 117 000.

Konserndirektør Nils Are K. Lysø, tiltrådte som konserndirektør i Aker 1. februar 2007 og har mottatt totalt lønn i 2007 på kr 1 909 844, samt en variabel lønn på
kr 557 039 i 2007. Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 14 212 i 2007 og netto pensjonskostnader for Nils Are K. Lysø utgjorde kr 102 686 i 2007.

Konserndirektør Karl Erik Kjelstad, ble ansatt som konserndirektør i Aker 1 august 2007 og har motatt en lønn fra 1 august til årsskifte på kr 1 250 000 , samt en
variabel lønn på kr 40 384 i 2007. Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 4 751 i 2007 og netto pensjonskostnader for Karl Erik Kjelstad utgjorde kr 97 199 i 2007.

Lønnsordningen for daglig leder og andre konsernledere inkluderer en fast årslønn, standard pensjons- og forsikringsordning for ansatte og variabel lønn.
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 60 år med gradvis nedtrapping av lønn og arbeidstid til fylte 67 år.
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Aker ASA med Holding
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 101.

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 Geo Seismic, Norway Seafoods Holding, Aker Seafoods Holding AS, Aker Capital,
Kværner AS, Aker Invest II KS, A-S Norway AS og Hanøytangen Invest AS.

Beløp i mill kroner Note 2007 2006 2005

Driftsinntekter 1 11 740 4 643 1 613

Driftskostnader -151 -131 -104
Avskrivninger -8 -8 -9
Spesielle driftsposter - - -

Driftsresultat 11 581 4 504 1 500

Mottatt utbytte 2 1 158 390 18
Andre finansposter 3 363 -113 -10
Spesielle finansposter 4 -395 -611 -

Resultat etter finansielle poster 12 707 4 170 1 508

Skatter 5 -29 -41 -317

Årsresultat 12 678 4 129 1 191

Aker ASA med Holdingselskaper

Resultatregnskap
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Beløp i mill kroner Note 2007 2006

EIENDELER
Immaterielle eiendeler 7 748 1 038
Varige driftsmidler 7 289 38

Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 1 037 1 076

Finansielle rentebærende anleggsmidler 8 1 515 1 688
Finansielle rentefrie anleggsmidler 7 39 156
Aksjer og selskapsandeler 6 12 069 13 965

Sum finansielle anleggsmidler 13 623 15 809

Sum anleggsmidler 14 660 16 885

Rentefrie kortsiktige fordringer 540 110
Rentebærende kortsiktige fordringer 8 0 3
Betalingsmidler 9 12 281 895

Sum omløpsmidler 12 821 1 008

Sum eiendeler 27 481 17 893

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital 2 026 8 521
Opptjent egenkapital 21 416 3 660

Sum egenkapital 10 23 442 12 181

Forpliktelser og annen rentefri langsiktig gjeld 11 257 214
Rentebærende langsiktig gjeld 12 1 124 2 553

Sum langsiktig gjeld 1 381 2 767

Rentefri kortsiktig gjeld 11 1 610 1 860
Rentebærende kortsiktig gjeld 12 1 048 1 085

Sum kortsiktig gjeld 2 658 2 945

Sum gjeld og egenkapital 27 481 17 893

Aker ASA med Holdingselskaper

Balanse pr 31.12.2007

Oslo, 28. februar 2008
For Aker ASA

Leif-Arne Langøy Lone Fønss Schrøder Bjørn Flatgård John Fredrik Baksaas Hanne Harlem Kristin Krohn Devold
(Styrets formann) (Styrets nestformann) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem)

Kjell A. Storeide Atle Tranøy Bjarne E.Kristiansen Harald Magne Bjørnsen Stein Amdal Bengt Arve Rem
(Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Daglig leder)
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NOTE 1: DRIFTSINNTEKTER

Driftsinntekter fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Gevinst ved salg av Aker Yards 3 562
Gevinst ved nedsalg av Aker Kværner 2 857
Gevinst ved nedsalg av Aker Holding 5 321
Gevinst ved etablering av Aker Floating Production - 767
Gevinst ved etablering av Aker Exploration - 304
Gevinst ved etablering av Aker BioMarine - 3 548
Nedsalg av aksjer i Aker Seafoods ASA - 24
Gevinst ved etablering av Aker Drilling - - 926
Gevinst ved salg av Aker Hus - - 400
Nedsalg av aksjer i Aker Kværner og Aker Yards - - 201
Gevinst ved etablering av Aker Invest II KS - - 86

Sum 11 740 4 643 1 613

NOTE 2: MOTTATT UTBYTTE

Mottatt utbytte fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Aker Kværner 883 138 -
Aker Yards - 177 -
Aker Seafoods 24 24 -
Andre mottatte utbytte 251 51 18

Sum mottatt utbytte 1 158 390 18

NOTE 3: ANDRE FINANSPOSTER

Andre finansposter fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Renter selskap samme konsern 109 130 72
Andre renter 187 -202 -74
Andre finansposter 67 -41 -8

Sum andre finansposter 363 -113 -10

NOTE 4: SPESIELLE FINANSPOSTER

Spesielle finansposter fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

Nedskrivning av Aker BioMarine aksjer -395
Nedskrivning av fordringer mot TH Global - -260 -
Nedskrivning av fordringer mot Sea Launch - -183 -
Nedskrivning av fordringer mot Cork Oak Holding - -168 -

Sum spesielle finansposter -395 -611 -

Aker ASA med Holdingselskaper

Noter til regnskapet



NOTE 5: SKATTER

Beløp i mill kroner 2007 2006 2005

BETALBARE SKATTER:
Norge 0 0 0
Utenfor Norge 0 -23 -312

Sum betalbar skatt 0 -23 -312

ENDRING UTSATT SKATT:
Norge 45 98 -66
Utenfor Norge -74 -116 61

Sum endring utsatt skatt -29 -18 -5

Sum -29 -41 -317

NOTE 6: AKSJER OG SELSKAPSANDELER

Børskurs Børsverdi
Eierandel Antall Bokført verdi 31.12.07 31.12.07

Pr 31.12.2007 i % aksjer (Nok mill) (kr) (Nok mill)

Aker Holding AS (Aker Kværner ASA) 60,0 66 200 169 1 695 144,50 9 566
Aker American Shipping ASA 53,2 14 675 950 954 125,50 1 842
Aker Phildadelphia Shipyard ASA 50,3 5 112 750 294 57,50 294
Aker Seafoods ASA 64,9 31 594 910 520 37,90 1 197
Aker BioMarine ASA 76,3 68 731 838 3 467 23,60 1 622
Aker Floating Production ASA 51,1 11 241 806 903 80,50 905
Aker Exploration ASA 54,6 10 928 293 662 57,00 623
Aker Drilling ASA 45,0 41 822 195 1 496 42,50 1 777
Bjørge ASA 39,9 17 518 861 203 18,00 315
Odim ASA 36,5 16 364 200 806 84,00 1 375
Genesis Petroleum Corp Plc 29,8 49 835 391 127 2,78 139

Sum børsnoterte aksjer 11 127 19 655

Aker Oilfield Services Ltd 176
Diverse 766

Sum aksjer i andre selskaper 942

Sum aksjer og selskapsandeler 12 069

NOTE 7: RENTEFRIE LANGSIKTIGE FORDRINGER OG ØVRIGE EIENDELER

Rentefrie langsiktige fordringer og øvrige eiendeler fordeles som følger:

Beløp i mill kroner Fordringer Øvrige eiendeler Total 2007 Total 2006

Utsatt skattefordring 748 748 762
Pensjonsmidler 11 11 8
Fordringer mot selskap innen samme konsern - - -
Øvrige 28 289 317 462

Sum 787 289 1 076 1 232
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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, tilknyttede selskaper og
eksternt som følger:

Beløp i mill kroner Omløpsmidler Langsiktige Total 2007 Total 2006

Fordringer mot selskap innen samme konsern 0 118 118 1 646
Fordringer eksternt 0 1 397 1 397 45

Sum 0 1 515 1 515 1 691

NOTE 9: BETALINGSMIDLER

Betalingsmidler utgjør 12 281 mill kroner i likvide midler, hvorav 2 251 mill kroner er bundne, hvorav 2 004 mill kroner kan henføres til depositum Aker
Drilling aksjer i forbindelse med tilbud til aksjonærene om kjøp av deres aksjer.

NOTE 10 SUM EGENKAPITAL

Aksjekapitalen i Aker ASA pr 31.12.2007 består av følgende aksjegrupper:
Antall Samlet pålydende pr 31.12 (mill kr)
egne Utestående Pålydende Utstedte Utestående

Utstedte aksjer aksjer aksjer (kr) aksjer aksjer

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

Sum aksjekapital 72 374 728 7 354 72 367 374 2 026 2 026

Overkursfond -
Annen innskutt egenkapital -

Sum innskutt egenkapital 2 026

A-aksjene er utbytteberettiget. Hver aksje har lik stemmeandel.
Aker ASA er ikke stemmeberettiget for sine A-aksjer.
Selskapet har i 2007 amortisert samtlige B-aksjer (42 400 713 stk) eid 100% av Aker Maritime Finance AS. Innløsning med en samlet utdeling til Aker
Maritime Finance AS på NOK 8 095 765 296,-.

Følgende utbytte ble foreslått utdelt av styret etter balansedagen. Det er avsatt for foreslått utbytte, som følger:

Beløp i mill kroner 2007

Avsatt utbytte 18,50 kroner pr aksje 1 339

Forventet utbetalt i 2008 fra Aker ASA med Holding 1 339

NOTE 11 RENTEFRI GJELD OG FORPLIKTELSER

Rentefri gjeld fordeles som følger:

Beløp i mill kroner Kortsiktig Langsiktig Total 2007 Total 2006

Skattegjeld 2 117 119 77
Pensjonsforpliktelse - 140 140 144
Avsatt utbytte 1 339 1 339 -
Gjeld mot selskap innen samme konsern 54 - 54 194
Øvrig 215 - 215 70

Sum 1 610 257 1 867 485
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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 2007 Total 2006

Gjeld mot selskap innen samme konsern - 92 92 197
Gjeld eksternt 1 048 1 032 2 080 3 441

Total 1 048 1 124 2 172 3 638

Rentebærende gjeld eksternt fordeles som følger:

Beløp i mill kroner

Obligasjonslån 1 804 2 786
Bank gjeld - 352
Øvrig ekstern gjeld 276 303

Total 2 080 3 441

Rentebærende gjeld eksternt har følgende avdragsplan fordelt på lånetype:

Beløp i mill kroner Obl. lån Øvrige lån Total

År
2008 924 124 1 048
2009 0 100 100
2010 418 47 465
2011 0 0 0
2012 462 0 462
Etter 2012 0 5 5

Sum 1 804 276 2 080
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Aksje og aksjeeierinformasjon

Aker ASA arbeider for å skape verdier for ak-
sjonærene i form av utbytter og økte aksje-
kurser over tid. I februar 2006 vedtok styret i 
Aker følgende utbyttepolitikk:

”Aker ASAs utbyttepolitikk tar utgangspunkt 
i at selskapet til en hver tid skal ha en so-
lid balanse og likviditetsreserver som er til-
strekkelig til å håndtere fremtidige forpliktel-
ser. Samtidig ønsker selskapet å utbetale et 
jevnt, årlig utbytte på 2-4 prosent av verdijus-
tert egenkapital.

Ved beregning av verdijustert egenkapital 
legges børskurs på Akers børsnoterte inves-
teringer til grunn.”

Styret har foreslått et utbytte på 18,50 kroner 
per aksje for 2007.

År Utbytte

2005 6,50

2005 Ekstraordinært 14,00

2006 19,00

2007 - foreslått 18,50

Aksjer og aksjekapital
Aker ASA har 72 374 728 ordinære aksjer 
pålydende 28 kroner (se note 8 i selskapets 
årsregnskap). Per 31. desember 2007 hadde 
selskapet 14 743 aksjeeiere. Av disse var 3,9 
prosent utenlandske. 

Aker ASA har én aksjeklasse. Hver aksje gir 
én stemme. Selskapet eier 7 354 egne aksjer 
per 31. desember 2007. Det har ikke vært 
gjennomført emisjoner i løpet av året. 

Den 28. november 2007 fattet ekstraordinær 
generalforsamling i Aker ASA følgende ved-
tak:

”Aksjekapitalen nedsettes med NOK 
1 187 219 964, fra NOK 3 213 712 348 til NOK 
2 026 492 384, ved innløsning av 42 400 713 
B-aksjer tilhørende Aker Maritime Finance AS.

Innløsning skjer mot en samlet utdeling til Aker 
Maritime Finance AS på NOK 8 095 765 296. 
Det beløp på NOK 6 908 545 332 som over-

stiger nedsettelsesbeløpet belastes overkurs-
fondet med NOK 2 071 321 597, annen inn-
skutt egenkapital med NOK 3 235 740 727 og 
annen egenkapital med NOK 1 601 483 008. 
Ved innløsningen reduseres således over-
kursfondet fra NOK 2 071 321 597 til NOK 0.

Utdeling til Aker Maritime Finance AS finner 
sted etter gjennomført kreditorvarsel, og skal 
så langt mulig skje ved avregning av eksiste-
rende mellomværender mellom selskapene.

Med virkning fra kapitalnedsettelsen trer i 
kraft endres vedtektenes § 3 til å lyde:

”§ 3 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er NOK 2 026 492 384 
fordelt på 72 374 728 aksjer hver pålydende 
NOK 28. Selskapets aksjer skal være regis-
tret i Verdipapirsentralen.””

Børsnotering 
Aker ASA ble børsnotert 2. september 2004. 
Selskapets aksjer er notert på hovedlisten 
på Oslo Børs under tickerkoden AKER. Ak-
sjene er registrert i Verdipapirsentralen med 
DnB NOR Bank AS som kontofører og utste-
der. Aksjene har verdipapirnummer ISIN NO 
0010234552. 

Hovedaksjeeier
Aker ASAs hovedaksjeeier er Kjell Inge Røkke, 
som gjennom sitt selskap TRG eier 67,8 pro-
sent av aksjene. Aker består av en rekke sel-
skaper 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 holdnin-
ger 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 under-
liggende selskap.
Gjennom aktivt eierskap vil Aker skape ver-
dier som kommer investorene i samtlige Aker-
selskap til gode.
Fra tid til annen inngås avtaler mellom to el-
ler flere selskaper i Aker. I beslutningsproses-

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.

Om aksjen

sene i forbindelse med slike avtaler er sty-
rene og andre involverte seg meget bevisst 
behovet for å handle til beste for det enkelte 
selskap i tråd med god praksis for eiersty-
ring og selskapsledelse. Ved behov vil ek-
sterne og uavhengige aktører bli involvert i 
verifikasjon.

Gjeldende fullmakter
I Aker ASAs ordinære generalforsamling 29. 
mars 2007 ble styret gitt fullmakt til å erverve 
inntil 7 237 473 av selskapets egne aksjer, til 
sammen pålydende 202 649 244 kroner. Full-
makten 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 hvil-
ken måte erverv og avhendelse av egne ak-
sjer skal skje. Fullmakten gjelder fra 29. mars 
2007 til neste ordinære generalforsamling.

Opsjonsordninger
Per 31. desember 2007 har Aker ASA ingen 
opsjonsordninger.

Investor relations
Aker ASA ønsker å holde en god og åpen dia-
log med sine aksjeeiere, analytikere og ak-
sjemarkedene generelt. Selskapet avholder 
regelmessig presentasjoner i viktige finans-
sentra i Europa og USA, i tillegg til møter med 
analytikere og investorer. 

Alle selskapets pressemeldinger, også his-
toriske nyheter, er tilgjengelig på selskapets 
hjemmeside www.akerasa.com. Dette gjel-
der også kvartals- og årsrapporter, prospek-
ter, presentasjoner, selskapets vedtekter, fi-
nansiell kalender, selskapets IR- og Corpo-
rate Governance policy i tillegg til annen in-
formasjon. 

Aksjeeiere kan henvende seg til selskapet på 
følgende e-postadresse: contact@akerasa.
com.

Elektroniske års- og 
delårsrapporter
Aker ASA oppfordrer alle som har mulighe-
ten til å motta årsrapporter elektronisk gjen-
nom tjenesten VPS investor om å tegne seg 
for dette. 
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Årsrapportene vil da bli tilsendt per e-post i 
pdf-format. Den elektroniske utsendelsen vil 
skje samtidig med utsendelse av papirversjo-
nen til de aksjeeiere som måtte ønske disse.

Delårsrapporter distribueres i utgangspunk-
tet kun elektronisk og er blant annet tilgjen-
gelig på selskapets nettsider. Aksjeeiere som 
ikke har mulighet til å motta elektronisk del-
årsrapport, kan abonnere på papirversjon 
ved å kontakte selskapets investorkontakt. 

Analysedekning
Følgende meglerhus har analysedekning av 
Aker ASA per 31. desember 2007:

Meglerhus Telefon

ABG Sunndal Collier 22 01 60 00

Carnegie 22 00 93 00

DnB NOR 03000

Enskilda Securities 21 00 85 00

Fondsfinans 23 11 30 00

Glitnir Securities 22 01 63 00

Kaupthing 24 14 74 00

Orion Securities 21 00 29 00

Pareto Securities 22 87 87 00

UBS +46 8 453 7300

Utvikling i aksjekapital tre siste år

Dato Endringer i aksjeakapitalen Aksjekapital NOK Antall A-aksjer Antall B-aksjer Pålydende NOK

1. januar 2005 3 212 712 348 72 374 728 42 400 713 28,00

Endringer i 2005

31. desember 2005 3 213 712 348 72 374 728 42 400 713 28,00 

Endringer i 2006

31. desember 2006 3 213 712 348 72 374 728 42 400 713 28,00

Endringer i 2007 - 1 187 219 964 - 42 400 713

31. desember 2007 2 026 492 384 72 374 728 0 28,00

Geografisk eierstruktur per 5. februar 2008

Nasjonalitet Antall aksjer Eierandel

Utenlandske aksjeeiere 10 944 364 15,1 %

Norske aksjeeiere 61 430 364 84,9 %

Totalt 72 374 728 100.0 %
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20 Største aksjeeiere per 5. februar 2008

Navn Antall aksjer Eierandel

TRG Holding AS 48 245 048 66,66 %

Bank of  New York, BR BNY GCM Client 2 205 100 3,05 %

Reka AS 1 226 000 1,69 %

UBS AG, London Banc Equities/Corp 1 060 790 1,47 %

Wenaasgruppen AS 998 998 1,38 %

UBS AG, London Branc S/A IPB Segreg. 943 780 1,30 %

JPMBLSA Nordea Lux Lending A 934 652 1,29 %

Nordea Bank Sweden A 885 707 1,22 %

The Resource Group TRG 824 642 1,14 %

Nordea Securities AB Egen handel 575 000 0,79 %

Orkla ASA 450 000 0,62 %

Nordea Bank PLC Finland 428 513 0,59 %

Verdipapirfondet KLP 346 240 0,48 %

DnB NOR Bank ASA Egenhandelskonto 315 559 0,44 %

Vital Forsikring ASA omløpsmidler 309 680 0,43 %

Skandinaviska Enskilda A/C Clients A 295 646 0,41 %

Rasmussengruppen AS 280 000 0,39 %

JPMorgan Chase Bank A/S Escrow A 259 678 0,36 %

State Street Bank AN A/C Client Omnibus I 253 841 0,35 %

Spencer Trading Inc. 237 400 0,33 %

Sum 20 største aksjeeiere   61 076 274 84,39 %

Øvrige aksjeeiere  11 298 454 15,61 %

Totalt 72 374 728 100,0 %

Eierstruktur etter størrelse 5. februar 2008

Antall aksjer Antall aksjeeiere Andel av kapitalen

1-100 9 323 0,34 %

101- 1000 4 777 2,06 %

1001 - 10000 792 3,18 %

10001-100000 163 7,26 %

100001-500000 24 7,16 %

Over 500000 10 80,00 %

Sum 15 089 100 %

 

Aksjen i 2007

Omsatt høyest NOK 409,50

Omsatt lavest NOK 317,00 

Aksjekurs 31.12 NOK 339,00 

Antall 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

Markedsverdi 31.12 MNOK 24 535

Foreslått utbytte per aksje NOK/aksje 18,50

Valgkomité
Selskapets valgkomité består av følgende 
medlemmer: Kjell Inge Røkke, Gerhard Hei-
berg og Kjeld Rimberg.

De aksjeeiere som ønsker å kontakte valgko-
miteen kan gjøre dette ved å benytte følgende 
e-postadresse: contact@akerasa.com.

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

Aksjen i 2007
Selskapets totale børsverdi ved utgangen 
av 2007 var 24 535 millioner kroner. I løpet 
av 2007 ble det omsatt 273 853 050 aksjer i 
Aker ASA, tilsvarende 3,8 ganger selskapets 
fritt omsettelige aksjer. Aksjen ble omsatt på 
samtlige handelsdager på Oslo Børs.
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Analytisk informasjon

Aker ASA med holdingselskaper – hovedtall fra balansen 2005-2007

Aksjer og selskapsandeler

Analytisk informasjon

Pr 31.12.2007 Eierandel i % Antall aksjer
Bokført verdi 

 (NOK)
Børskurs 

 31.12.07 (kr)
Børsverdi 

 31.12.07 (NOK)

Aker Holding AS (Aker Kværner ASA)  60,0  66 200 169 1 695 144,50 9 566

Aker American Shipping ASA  53,2  14 675 950 954 125,50 1 842

Aker Phildadelphia Shipyard ASA  50,3  5 112 750 294 57,50 294

Aker Seafoods ASA  64,9  31 594 910 520 37,90 1 197

Aker BioMarine ASA  76,3  68 731 838 3 467 23,60 1 622

Aker Floating Production ASA  51,1  11 241 806 903 80,50 905

Aker Exploration ASA  54,6  10 928 293 662 57,00 623

Aker Drilling ASA  45,0  41 822 195 1 496 42,50 1 777

Bjørge ASA  39,9  17 518 861 203 18,00 315

Odim ASA  36,5  16 364 200 806 84,00 1 375

Genesis Petroleum Corp Plc 29,8 49 835 391 127 2,78 139

Sum børsnoterte aksjer   11 127  19 655

Aker Oilfield Services Ltd 176

Diverse 766   

Sum aksjer i andre selskaper   942   

Sum aksjer og selskapsandeler   12 069    

                  2005                 2006                  2007 

  Bok 1)    VEK 2)     Bok  VEK  Bok  VEK 

Investeringer Mill. NOK  8 612  19 381  13 965  36 828 12 069  20 597 

Netto andre eiendeler og gjeld Mill. NOK  971  971  -1 784  -1 784  11 373  11 373 

Egenkapital inkl avsatt utbytte Mill. NOK  9 583  20 352  12 181  35 044  23 442  31 970 

Egenkapital før avsatt utbytte Mill. NOK  10 053  20 822  13 556  36 419  24 781  33 309 

VEK pr aksje før utbytte NOK  138,92  287,73  187,32  503,26 342,43  460,28 

1)  Bok = bokførte verdier
2)  VEK = Verdijustert
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Formål
Aker ASAs prinsipper for eierstyring og sel-
skapsledelse sikrer en hensiktsmessig rol-
ledeling mellom selskapets eiere, styret og 
selskapets daglige ledelse og betryggende 
kontroll med virksomheten. En hensiktsmes-
sig rolledeling og betryggende kontroll skal 
bidra til størst mulig verdiskapning over tid, til 
beste for eierne og øvrige interessegrupper. 

Verdigrunnlag og etiske 
retningslinjer
Styret har fastsatt konsernets verdigrunn-
lag og etiske retningslinjer. Aker ASAs ver-
digrunnlag er presentert på side 6 i årsrap-
porten.

Virksomhet
Selskapets formålsparagraf  er beskrevet i 
selskapets vedtekter: 

“ Selskapets virksomhet består i å eie og drive 
industri- og annen tilknyttet virksomhet, for-
valtning av kapital og andre funksjoner for 
konsernet, samt delta i eller overta annen 
virksomhet..”

Formålsparagrafen sikrer aksjeeierne kon-
troll med virksomheten og dens risikopro-
fil uten at den begrenser styrets eller ledel-
sens muligheter til å gjennomføre strategisk 
og kommersielt riktige beslutninger innenfor 
det definerte formålet. Konsernets finansielle 
mål og hovedstrategier er presentert i årsbe-
retningen.

Selskapskapital og utbytte 
Selskapskapital
Konsernets bokførte egenkapital per 31. de-
sember 2007 er 24 614 millioner kroner, til-
svarende en egenkapitalandel på 67,8 pro-
sent. Aker ASA anser konsernets nåværende 
kapitalstruktur som hensiktsmessig og tilpas-
set konsernets mål, strategi og risikoprofil. 

Utbytte
Aker ASAs utbyttepolitikk er inntatt under 
seksjonen for Aksje- og aksjeeierforhold, se 
side 120 i årsrapporten. Utbyttepolitikken er 
en av faktorene som er hensyntatt i forbin-
delse med styrets forslag til disponering av 
årsresultatet for 2007.

Styrefullmakter
Styrets forslag til fremtidige fullmakter skal 
begrenses til definerte forhold og til å gjelde 
frem til neste ordinære generalforsamling. 

Gjeldende styrefullmakter for forhøyelse 
av aksjekapitalen og for erverv av egne aksjer 
er beskrevet under seksjonen for Aksje- og 
aksjeeierforhold, side 120 i årsrapporten. 

Likebehandling og transaksjoner 
med nærstående
Selskapet har kun én aksjeklasse og samt-
lige aksjer har like rettigheter i selskapet. Det 
legges vekt på likebehandling av alle aksje-
eiere. Dersom eksisterende aksjeeieres for-
trinnsrett ved kapitalforhøyelser fravikes skal 
dette begrunnes av styret. Transaksjoner i 
egne aksjer foretas på børs. 

Ved ikke uvesentlige transaksjoner mel-
lom selskapet og aksjeeier, styremedlem, 
ledende ansatte eller nærstående av disse, 
skal styret sørge for at det foreligger en uav-
hengig verdivurdering. Dette gjelder også 
der det foretas transaksjoner mellom Aker 
ASA og selskapet i konsernet hvor det er 
minoritetsinteresser.  

Aker ASA har utarbeidet 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 nær-
stående i note 37 til årsregnskap for konser-
net.

Fri omsettelighet
Aksjene er fritt omsettelige. Det er ikke ved-
tektsfestet omsetningsbegrensninger.

Generalforsamling
Selskapet oppfordrer aksjeeiere til å delta i 
generalforsamling. Selskapet prioriterer å av-
holde generalforsamling så raskt som mulig 
etter årsskiftet. Innkalling med utførlige saks-
dokumenter gjøres fortløpende tilgjengelig 
på selskapets hjemmeside og sendes aksjo-
nærene innen frister slik de fremkommer i all-
mennaksjeloven. Påmeldingsfristen settes så 
nært møtet som mulig. Aksjeeiere som ikke 
kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt. 
For øvrig gis det opplysninger både om pro-
sedyren for påmelding og fullmaktsgiving i 

Selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse ble gjennomgått av styret i Aker ASA i 
februar 2008. Prinsippene er basert på norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse datert 4. 
desember 2007. Nedenfor følger en redegjørelse for hvordan Aker ASA har innrettet seg etter 
anbefalingen. Eventuelle avvik fra anbefalingen er omtalt under det aktuelle punkt. 

Eierstyring og selskapsledelse  

innkallingen og på påmeldingsblanketten. 
I henhold til vedtektene er det styrets 

leder eller en person utpekt av denne som 
leder generalforsamlingens møter. Det leg-
ges opp til at styret, valgkomiteens leder og 
revisor er tilstede i generalforsamling.

I sitt arbeid legger valgkomiteen vekt på 
at styret skal fungere best mulig som team, 
og at styremedlemmenes bakgrunn og kom-
petanse utfyller hverandre. Generalforsam-
lingen inviteres dermed normalt til å stemme 
over et komplett styre.

Protokoll fra generalforsamling offentlig-
gjøres så snart som praktisk mulig i børsens 
meldingssystem www.newsweb.no (ticker: 
AKER) og på selskapets egen internettside 
www.akerasa.com, se IR-seksjonen.

Valgkomité
Selskapet har vedtektsfestet valgkomité. 
Valgkomiteen bestå av minimum tre medlem-
mer med normalt en funksjonstid på to år. Ved 
sammensetning av valgkomiteen tas hensyn 
til aksjonærfellesskapets interesser, 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 valgkomi-
teen kandidater til styret. Valgkomiteen skal 
også foreslå honorarer til styrets medlemmer. 
Innstillingen fra valgkomiteen skal begrun-
nes.

Frist for å fremme forslag til styrekandida-
ter for neste periode er 31. oktober 2008.

Styret, sammensetning og 
uavhengighet
Selskapet har ikke bedriftsforsamling. De an-
sattes rettigheter til representasjon og med-
bestemmelse er blant annet sikret gjennom 
utvidet styrerepresentasjon for de ansatte.

I henhold til vedtektene består styret av 
6 til 12 personer, hvorav 1/3 velges av og 
blant de ansatte i konsernet. Videre kan det 
velges inntil 3 aksjeeiervalgte varamedlem-
mer årlig. Valgkomiteens innstilling inkluderer 
normalt forslag til hvem som er styrets leder 
og fastsettes av aksjeeierne i generalforsam-
ling. Styret velger selv sin nestleder. Styre-
medlemmene velges for en periode på to år 
av gangen.

Eierstyring og selskapsledelse
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Flertallet av de aksjeeiervalgte medlem-
mene er uavhengig av den daglige ledelsen 
og vesentlige forretningsforbindelser. Videre 
er minst to av de aksjeeiervalgte medlem-
mene uavhengig av selskapets hovedaksje-
eier. Konsernsjef  Leif-Arne Langøy er også 
styreformann i selskapet. Aker ASA har ingen 
styrekomiteer. 

Dagens sammensetning av styret er 
beskrevet på side 126 i årsrapporten hvor 
også styremedlemmers kompetanse, kapasi-
tet og uavhengighet er nærmere omtalt. Sty-
remedlemmenes aksjeeie fremgår av note 
39 til årsregnskapet for konsernet. Selska-
pet oppfordrer styremedlemmene til å eie 
aksjer i selskapet. Til sammen represente-
rer de aksjeeiervalgte styremedlemmene et 
mangfold av kompetanse, kapasitet og erfa-
ring, herunder fra finansnæring, industri og 
organisasjonsliv. 

4 av de aksjeeiervalgte styremedlemmene 
er på valg i 2008. Valgkomiteens begrun-
nede forslag til kandidater offentliggjøres på 
selskapets hjemmeside og på Oslo Børs via 
www.newsweb.no så snart den foreligger. 

Styrets arbeid
Styret i Aker ASA fastsetter årlig en plan for 
sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjen-
nomføring. Videre foreligger det en styrein-
struks som regulerer ansvarsområder, opp-
gaver og rolledeling for styret, styrets for-
mann og daglig leder. Styreinstruksen har 
også bestemmelser om styreplan, regler for 
innkalling til og ledelse av styremøter, beslut-
ningsregler, daglig leders informasjonsplikt 
og –rett overfor styret, taushetsplikt, habilitet 
med videre.

Styret skal årlig foreta en evaluering av sitt 
arbeid og sin kompetanse. 

Risikostyring og internt kontroll
Styret skal påse at selskapet har god intern 
kontroll og hensiktsmessige systemer for ri-
sikostyring tilpasset selskapets virksomhet. 
Styret foretar årlig en gjennomgang av sel-
skapets viktigste risikoområder og den in-
terne kontroll og omtaler hovedelementene i 
disse vurderingene i årsberetningen. Temaet 
er videre omtalt og belyst i konsernregnska-
pets noter 35.

Godtgjørelse til styret
Styrets godtgjørelse reflekterer styrets an-
svar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens 
kompleksitet. Godtgjørelsen er ikke resulta-
tavhengig. Styremedlemmer og selskaper 
som de er tilknyttet påtar seg ikke særskilte 
oppgaver for selskapet utover styrevervet. 

Nærmere opplysninger om styregodtgjø-
relse for 2007 for de enkelte styremedlemmer 
fremgår av note 38 til årsregnskapet for kon-
sernet.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Styret har fastsatt egne retningslinjer for 
godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til 
reglene i Allmennaksjeloven § 6-16a. Styrets 
formann fastsetter daglig leders godkjørelse. 
Valgkomiteen fastsetter konsernsjefens godt-
gjørelse. Konsernsjefens og daglig leders 
ansettelsesavtale og godtgjørelse legges 
frem for styret i møte før ikraftredelse. Aker 
ASA har ingen opsjonsordinger eller ordnin-
ger om tildeling av aksjer til ansatte. Nær-
mere opplysninger om godtgjørelse for 2007 
for den enkelte ledende ansatte fremgår av 
note 38 til årsregnskapet for konsernet. Kon-
sernets retningslinjer for godtgjørelse til le-
dende ansatte er gjengitt i note 38 og blir så-
ledes fremlagt generalforsamlingen til orien-
tering. 

Informasjon og kommunikasjon
Selskapet har utarbeidet egen IR-policy som 
er tilgengelig på selskapets hjemmeside. 
Selskapets rapportering av finansiell og an-
nen informasjon er basert på åpenhet og li-
kebehandling av aktørene. 

IR-funksjonens langsiktige formål er å 
sikre selskapet tilgang til kapital til konkur-
ransedyktige vilkår samtidig som aksjeeierne 
skal sikres korrekt prising av aksjene. Dette 
skal skje gjennom korrekt og tidsriktig distri-
busjon av kurssensitiv informasjon, samtidig 
som selskapet skal være i samsvar med gjel-
dende regler og markedspraksis, herunder 
kravet om likebehandling.

Alle børs- og pressemeldinger gjøres til-
gjengelig på selskapets hjemmesider www.
akerasa.com, i tillegg til at børsmeldinger 
også er tilgjengelig på www.newsweb.no. All 
informasjon som sendes til aksjeeierne leg-
ges samtidig ut på selskapets hjemmeside. 

Selskapet bestreber å avholde åpne pre-
sentasjoner i forbindelse med resultatrap-
portering og presentasjonene overføres ofte 
direkte på internett. 

Selskapets finansielle kalender finnes på 
side 4 i årsrapporten.

Selskapsovertakelse
Det er ikke utarbeidet særskilte prinsipper for 
hvordan selskapet  vil opptre ved eventuelle 
overtakelsestilbud. Til sammen 67,8 prosent 
av aksjene i Aker kontrolleres av Kjell Inge 
Røkke gjennom hans private TRG-selskaper. 
Røkke har forpliktet seg til å beholde kontroll 
i Aker i minimum 10 år og så lenge det ei-
ermessige samarbeidet i Aker Holding AS 
står ved lag. På denne bakgrunn vurderes et 
overtakelsestilbud som svært lite sannsynlig.

Revisor
Revisor presenterer årlig for styret en plan for 
gjennomføring av revisjonsarbeidet. Videre 
har revisor gitt styret en skriftlig bekreftelse 
på at uavhengighetskravet er oppfylt. 

Revisor deltar i styremøtet som behandler 
årsregnskapet, og revisor har gjennomgått 
med styret selskapets interne kontroll. Revi-
sor har hatt mulighet til å gjennomføre møte 
med styret uten at representanter fra den 
daglige ledelsen var til stede, men har ikke 
benyttet denne muligheten. 

Det er ikke fastsatt retningslinjer for den 
daglige ledelsens adgang til å benytte revi-
sor til andre tjenester enn revisjon, men revi-
sor gir årlig styret en oversikt over andre tje-
nester enn revisjon som er levert til selska-
pet.

Revisors godtgjørelse fordelt på revisjon 
og andre tjenester fremgår av note 2 til års-
regnskapet for Aker ASA i tillegg til at dette 
opplyses på generalforsamlingen.
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Presentasjon av styret

Leif-Arne Langøy
Styrets formann

Leif-Arne Langøy (født 1956) har 
vært konsernsjef  i Aker ASA, tidli-
gere Aker RGI, siden 2003. I 2006 
ble han også styreformann i selska-
pet. Han var tidligere konsernsjef  
i Aker Kværner Yards Group, og 

før dette var han konsernsjef  i Aker 
Brattvåg i 13 år. Langøy er også 
styreformann i Aker Holding, Aker 
Kværner, Aker Seafoods, Aker Dril-
ling, Aker Floating Production, Aker 
BioMarine og Aker Exploration, 
nestleder i TRG Holding og styre-
medlem i Aker Philadelphia Shipy-
ard. Han er utdannet siviløkonom 
fra Norges Handelshøyskole. Pr. 29. 

februar 2008 eide Langøy  
41 000 aksjer og ingen opsjoner i 
selskapet. Langøy er norsk stats-
borger. Han er valgt inn for perio-
den 2007-2009.

Kjell A. Storeide
Styremedlem

Kjell A. Storeide (født 1952) er øko-
nom fra Norges Handelshøyskole. 
Fra 1990 til 2004 var Storeide ad-
ministrerende direktør og med-
eier i Stokke Gruppen AS. Kjell A. 
Storeide er styreleder for flere nor-
ske industriselskaper, og han er 
styremedlem i Innovasjon Norge. 
Pr. 29. februar 2008 eide Storeide 
ingen aksjer eller opsjoner i sel-

skapet. Storeide er norsk statsbor-
ger. Han er valgt inn for perioden 
2006-2008.

Jon Fredrik Baksaas
Styremedlem

Jon Fredrik Baksaas (født 1954) er 
utdannet siviløkonom fra Norges 
Handelshøyskole, og har tilleggs-
utdannelse fra IMD, Lausanne. Han 
har vært konsernsjef  i Telenor si-
den juni 2002. Baksaas begynte 
i Telenor i 1989, og var visekon-
sernsjef  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 styremed-
lem i Svenska Handelsbanken AB. 
Pr. 29. februar 2008 eide Baksaas 
ingen aksjer eller opsjoner i selska-
pet. Jon Fredrik Baksaas er norsk 
statsborger. Han er valgt inn for pe-
rioden 2007-2009.

Kristin Krohn Devold
Styremedlem

Kristin Krohn Devold (født 1961) 
var Stortingsrepresentant for Høyre 
fra 1993 til 2005. Hun var forsvars-
minister 2001 til 2005. Hun er i 
dag Generalsekretær i Den nor-
ske Turistforening og styremedlem 
i Aker Holding og Aker Floating 
Production. Hun er utdannet sivil-
økonom ved Norges Handelshøy-
skole og har mellomfag i sosiologi 

fra Universitetet i Bergen. Pr. 29. 
februar 2008 eide Krohn Devold 
ingen aksjer eller opsjoner i selska-
pet. Krohn Devold er norsk stats-
borger. Hun er valgt for perioden 
2007-2009.

Bjørn Flatgård
Styremedlem

Bjørn Flatgård (født 1949) driver 
egen virksomhet med hovedvekt 
på eksterne styreverv og investerin-
ger. Flatgård var konsernsjef  i Elo-
pak AS fra 1996 - 2007. Før dette 
var han konsernsjef  i Nycomed 
Pharma og Executive Vice Presi-
dent i Hafslund Nycomed og Ny-
comed AS. Flatgård er blant annet 
nestleder i Aker Kværners styre, og 

styreleder i SalMar. Flatgård er ut-
dannet sivilingeniør ved Norges tek-
nisk-naturvitenskaplige universitet 
og bedriftsøkonom fra Handelshøy-
skolen BI. Pr. 29. februar 2008 eide 
Flatgård ingen aksjer eller opsjoner 
i selskapet. Flatgård er norsk stats-
borger. Han er valgt inn for perio-
den 2006-2008.

Lone Fønss Schrøder
Styrets nestformann

Lone Fønss Schrøder (født 1960) 
er VD i Wallenius Lines. Hun er 
bl.a. styremedlem i Yara Internatio-
nal ASA, Vattenfall AB (Sverige) og 
DSB (Danmark). Lone Fønss Schrø-
der arbeidet 21 år i A.P. Møller-Ma-
ersk. Hun er utdannet jurist fra Uni-
versitetet i København, og har en 
mastergrad i økonomi fra Handels-
højskolen i København. Pr. 29. fe-

bruar 2008 eide Fønss Schrøder 
1.173 aksjer og ingen opsjoner i 
selskapet. Fønss Schrøder er dansk 
statsborger. Hun er valgt inn for pe-
rioden 2006-2008.

Aker ASA Årsrapport 2007126

Vår organisasjon og styring



Hanne Harlem
Styremedlem

Hanne Harlem (født 1964) var inn-
til mai 2007 universitetsdirektør ved 
Universitetet i Oslo siden 2004. Hun 
har juridisk embetseksamen. Hun 
har tidligere blant annet vært advo-
kat og ass. direktør i Norsk Hydro 
ASA, justisminister, sjefsjurist i Kre-
dittilsynet, byråd for barn og utdan-
ning i Oslo kommune. Harlem er i 
dag styreleder i Helse Sør-Øst, og 

styremedlem i Handelshøyskolen 
BI og Hafslund ASA. Pr. 29. februar 
2008 eide Harlem ingen aksjer el-
ler opsjoner i selskapet. Harlem er 
norsk statsborger. Hun er valgt inn 
for perioden 2006-2008.

Stein Aamdal
Styremedlem

Ansattes representant

Stein Aamdal (født 1947) er hoved-
tillitsvalgt for Aker Verdal.  Han har 
vært ansatt på Aker Verdal siden 
1974, og har vært klubbleder ved 
Verkstedklubben Aker Verdal siden 
1990 (Fellesforbundet). Han er fag-
arbeider, seksjonsbygger-montør. 
Pr. 29. februar 2008 eide Aamdal 
ingen aksjer eller opsjoner i sel-
skapet. Aamdal er norsk statsbor-

ger. Han er valgt inn for perioden 
2007-2009.

Bjarne E. Kristiansen
Styremedlem

Ansattes representant

Bjarne Kristiansen (født 1955) har 
arbeidet i fiskeriindustrien siden 
1973 og har vært leder av fagfore-
ningen siden 1996. Kristiansen er 
også representant for de ansatte i 
styret til Aker Seafoods ASA. Pr. 29. 
februar 2008 eide Kristiansen in-
gen aksjer eller opsjoner i selska-
pet. Kristiansen er norsk statsborger. 
Han er valgt for perioden 2007-2009.

Harald Magne 
Bjørnsen
Styremedlem

Ansattes representant

Harald Magne Bjørnsen (født 1947) 
har vært ansatt i Aker Elektro siden 
1978, og har hatt ansvar som pro-
sjektleder Elektro- og Instrument 
fra 1986. Han er fagutdannet som 
skips- og elektromontør. Pr. 29. fe-
bruar 2008 eide Bjørnsen 700 ak-
sjer og ingen opsjoner i selskapet. 
Bjørnsen er norsk statsborger. Han 
er valgt inn for perioden 2007-2009.

Atle Tranøy
Styremedlem

Ansattes representant

Atle Tranøy, (født 1957) er hoved-
tillitsvalgt i Aker. Han har vært hel-
tids tillitsvalgt i Aker-bedrifter si-
den 1983, først i Aker Stord. Han 
er også leder for European Works 
Council i Aker. Tranøy har vært an-
satt i Aker Kværner Stord siden 
1976. Han er utdannet rørlegger. Pr. 
29. februar 2008 eide Tranøy ingen 
aksjer eller opsjoner i selskapet. 

Tranøy er norsk statsborger. Han er 
valgt inn for perioden 2007-2009.
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Presentasjon av ledelsen

Leif-Arne Langøy
Styrets formann og CEO

Leif-Arne Langøy (født 1956) har 
vært konsernsjef  i Aker ASA, tidli-
gere Aker RGI, siden 2003. I 2006 
ble han også styreformann i selska-
pet. Han var tidligere konsernsjef  
i Aker Kværner Yards Group, og 

før dette var han konsernsjef  i Aker 
Brattvåg i 13 år. Langøy er også 
styreformann i Aker Holding, Aker 
Kværner, Aker Seafoods, Aker Dril-
ling, Aker Floating Production, Aker 
BioMarine og Aker Exploration, 
nestleder i TRG Holding og styre-
medlem i Aker Philadelphia Shipy-
ard. Han er utdannet siviløkonom 
fra Norges Handelshøyskole. Pr. 29. 

februar 2008 eide Langøy  
41 000 aksjer og ingen opsjoner i 
selskapet. Langøy er norsk stats-
borger. Han er valgt inn for perio-
den 2007-2009.

Nils Are Karstad Lysø
Senior partner & President 
Energiressurser

Nils Are Karstad Lysø (født 1968) 
ble ansatt i Aker ASA i 2005. 
Lysø er også Daglig leder i Aker 
Capital. Han var tidligere partner 
i konsulentfirmaet McKinsey & 
Company (1992-2005). Lysø er 
styremedlem i Aker Exploration, Aker 
Drilling, Aker Floating Production og 
Aker BioMarine. Han er siviløkonom 
fra Handelshøyskolen BI. Pr. 29. 

february 2008 eide Lysø 2 000 
aksjer og ingen opsjoner i selskapet. 
Lysø er norsk statsborger.

Geir Arne Drangeid
Senior partner & EVP

Geir Arne Drangeid (født 1965) 
har ansvar for kommunikasjon, 
HR og administrasjon i Aker ASA. 
Drangeid har bakgrunn som 
journalist. Han har hatt forskjellige 
informasjonsrelaterte stillinger i 
Aker siden 1990 da han ble ansatt 
i Norwegian Contractors. I 1996 
ble han informasjonsdirektør i 
Aker Maritime, og fra 2002 var han 

informasjonsdirektør med ansvar 
for investor relations i Aker Kværner. 
Pr. 29. februar 2008 eide Drangeid 
1 500 aksjer og ingen opsjoner 
i selskapet. Drangeid er norsk 
statsborger. 

Bengt A. Rem
Senior partner & CFO

Rem (født 1961) ble ansatt i 
Aker RGI i 1995, og har bl.a. 
hatt ansvaret for økonomi og 
administrasjon. Rem er Daglig leder 
i Aker ASA og styremedlem i Aker 
Holding. Rem har også erfaring fra 
Oslo Børs og Arthur Andersen & Co. 
Han er statsautorisert revisor og 
siviløkonom fra Handelshøyskolen 
BI. Pr. 29. februar eide Rem  

10 000 aksjer og ingen opsjoner i 
selskapet. Rem er norsk statsborger. 

Karl Erik Kjelstad
Senior partner & President 
Maritim teknologi

Karl Erik Kjelstad (født 1966) ble 
ansatt i Aker ASA i 2007. Kjelstad 
var ansatt i Aker Yards fra i 1998, 
hvorav de 5 siste årene som 
konsernsjef. Før dette var han 
ansatt i PA Consulting Group. Fra 
1992 til 1996 hadde Kjelstad ulike 
lederposisjoner i TTS gruppen. 
Kjelstad er styreformann i Aker 
Philadelphia Shipyard, Aker Oilfield 

Services Ltd, Aker DOF Supply AS 
og styremedlem i Aker Kværner. 
Kjelstad er sivilingeniør, med 
en M. Sc grad innen Marine 
Engineering fra Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet. Pr. 
29. februar eide Kjelstad  
1 500 aksjer og ingen opsjoner 
i selskapet. Kjelstad er norsk 
statsborger. 

Martinus Brandal
Senior partner & President 
Energiteknologi

Martinus Brandal (født 1960) ble 
ansatt i Aker i 2002. Brandal var 
konsernsjef  i Aker Kværner ASA 
fra juli 2006 til mars 2008. Før det 
var han konserndirektør og ansvar-

lig for drift, strategi og forretnings-
utvikling i Aker ASA. Han begynte i 
Aker i juli 2004. I perioden fra 1985 
til 2004 hadde Brandal forskjel-
lige lederstillinger i ABB-konsernet 
som Group Senior Vice President 
og Head of  Business Area Process 
Auomation ved hovedkvarteret i Zü-
rich. Han har også hatt styreverv i 
flere Aker selskaper, deriblant Aker 

Kværner og Aker Seafoods. Bran-
dal er utdannet ved Oslo Ingeniør-
høyskole. Per 29. februar 2008 eide 
Brandal 1 300 aksjer i selskapet og 
ingen opsjoner. Brandal er norsk 
statsborger.
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Aker ASA
Fjordalleen 16
Postboks 1423 Vika
0115 Oslo

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

contact@akerasa.com
www.akerasa.com

Aker Solutions ASA
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Postboks 169
1325 Lysaker

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

groupcomms@akerkvaerner.com
www.akerkvaerner.com

Aker Drilling AS 
Strandsvingen 12
Postboks 319 Forus
4066 Stavanger

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

post@akerdrill.com
www.akerdrill.com

Aker Floating Production ASA
Drammensveien 147 A
Postboks 68
0212 Oslo

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

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

Aker Oilfield Services Ltd.
Karenslyst Allé 57
Postboks 244
0213 Oslo

Telefon: 23 08 44 00
Telefaks: 23 08 44 10 

info@akeroilfield.com
www.akeroilfield.com

Aker Exploration ASA
Haakon VII’gt 9
4005 Stavanger 

Telefon: 51 21 48 20
Telefaks: 51 21 48 01

www.akerexploration.com

Aker Philadelphia Shipyard Inc.
2100 Kitty Hawk Avenue
Philadelphia, PA 19112-1808
USA

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

info@akerphiladelphia.com
www.akerphiladelphia.com

Aker American Shipping Inc.
2100 Kitty Hawk Avenue,  
Philadelphia, PA 19112-1808, USA, 
 
Telefon: + 1 (215) 875-2600
Telefaks: +1 (215) 875-2700

info@akership.com
www.akership.com

Aker BioMarine ASA
Fjordalleen 16
Postboks 1423 Vika
0115 Oslo

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

post@akerbiomarine.com
www.akerbiomarine.com

Aker Seafoods ASA
Fjordalleen 16
Postboks 1301 Vika
0112 Oslo

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

firmapost@akersea.com
www.akersea.com

Aker Clean Carbon AS 
Snarøyveien 30
1360 Fornebu

Telefon: 24 13 00 00

www.akercleancarbon.no

Aker DOF Supply AS 
5392 Storebø

Telephone: 56 18 10 00
Telefax: 56 18 10 06

Adresser
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