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Innovasjon gjennom generasjoner

Aker-selskapene

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

Navnet Aker forplikter. Selskaper som har 
Aker som dominerende eier og en repre-
sentant fra Aker som styrets formann, 
bruker benevnelsen del av Aker.

Mennesker skaper og utvikler Aker-sel-
skapene. Slik har det vært siden etableringen 
av Aker i 1841. Flere av virksomhetene 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 glo-

bale vekstmarkeder: Energi, oljeservice, 
maritime næringer, sjømat og marin bio-
teknologi.  

Mennesker med vilje til å ta utford-
ringer og evne til å fi nne løsninger, er 
Akers arv. Når erfaring gjennom genera-
sjoner møter dagens kunnskap, skapes 
fremtidens produkter, teknologier og løs-
ninger i Aker-selskapene.

Til sammen har Aker-selskapene 26 500 
egne ansatte på alle kon ti nenter, og 65 mil-
liarder kroner i driftsinntekter i 2008.

Aker Oilfield 
Services
Spesialister på kost-
nadseffektiv interven-
sjon av undervanns-
brønner på store 
havdyp

Aker 
Exploration
Leteselskap som tar i 
bruk teknologi på en 
innovativ måte i jakten 
på mer olje og gass

Aker Clean 
Carbon
Teknologiselskap med 
unik løsning for CO2-
fangst fra gass- og 
kullkraftverk  

Aker 
BioMarine
Bærekraftig høsting av 
krill og fremstilling av 
høyverdige omega-3 
fosfolipid produkter

Aker 
Seafoods
Sjømatselskap som 
driver fangst, foredling 
og salg av hvitfisk 
med Europa som 
hovedmarked

Aker 
Drilling
Eier, opererer og leier 
ut verdens to største 
og mest avanserte 
rigger på langsiktige 
kontrakter 

Aker 
Ocean Harvest
Fiskerivirksomhet 
i Argentina og 
på Færøyene, 
hovedproduktet er 
surimi fra kolmule

Aker 
andre investeringer
Aker har strategiske 
og finansielle aksje-
investeringer i flere 
børsnoterte selskaper 
og nye selskaper som 
er under oppbygging.

Aker 
Solutions
Globalt ledende 
leverandør av 
teknologier, produkter 
og løsninger til energi- 
og prosessindustrien

Aker
Aktivt industrielt 
eierselskap – 
bygger bedrifter i 
verdensklasse på 
områder der Aker har 
kunnskap

Aker Floating 
Production
Eier, opererer og leier 
ut produksjons- og 
lagringsskip (FPSO) for 
olje og gass

Aker Philadelphia 
Shipyard
Bygger produkt- og 
shuttletankere, USAs 
mest moderne og 
kostnadseffektive verft



Aker ASA er et aktivt, industrielt eierselskap
Aker utvikler selskaper, og konsentrerer 
seg i dag om virksomheter i sektorene 
energi, fiskeri/biomarine, maritim og fi-
nans. Dette er sentrale norske næringer 
med internasjonalt nedslagsfelt. 

Gjennom eierskapet i Aker-selskapene 
og andre industribedrifter, er Aker ASAs 
mål å være en strategisk og finansiell 
motor som tilfører verdier til selskapene, 
aksjonærene, ansatte, kundene og sam-
funnet. 

Verdier skapes ved å utvikle førsteklas-
ses virksomheter i industrisektorer der 
Aker-selskapene har kunnskap, spisskom-
petanse og sterk gjennomføringsevne. 

Kombinasjonen av en solid industriell 
plattform, mennesker med evne og vilje til 
innovasjon, og finansiell styrke, gjør det 
mulig for Aker å arbeide langsiktig og mål-
rettet i utviklingen av industri. Dette er 
Akers fremtid og arv. 

Som aktiv eier arbeider Aker for å utvi-
kle selskaper gjennom operasjonelle for-
bedringer, organisk vekst, kjøp, salg eller 
samarbeidskonstellasjoner. Aker utvikler 
selskapene som om de skal eies for evig-
heten, men det forhindrer ikke Aker å selge 
virksomheter når andre eiere kan bidra til å 
løfte selskapet videre. 

Størrelse
Aker er ved inngangen til 2009 den største 

eieren i ni børsnoterte selskaper. Med eier-
skap i Aker-selskaper, som til sammen har 
26 500 ansatte i over 30 land og 65 milliar-
der kroner i omsetning i 2008, er Aker en 
viktig industriell aktør i mange lokalsam-
funn. 

Markedsverdien av eierselskapet Aker 
ASA er 9,9 milliarder kroner per 31. desem-
ber 2008. 

Markeder og kunder
Aker-selskapene leverer teknologi, pro-
dukter og avanserte løsninger til det glo-
bale energimarkedet, og førsteklasses sjø-
mat og marine ingredienser til kunder rundt 
i verden. Selskapene er ledende i sine re-
spektive bransjer, og samarbeider tett med 
kunder, partnere, forskningsmiljøer og le-
verandører. 

Eierforhold
Aker ASA ble notert på Oslo Børs 2. sep-
tember 2004. Selskapets verdijusterte 
egenkapital er økt fra 7,5 milliarder kroner 
per 1. oktober 2004 til 18,5 milliarder kro-
ner ved inngangen til 2009. Verdijustert 
egenkapital per aksje er i denne perioden 
økt fra 98,00 kroner til 255,18 kroner, men 
verdien har vært betydelig høyere. Den 
høyeste verdijusterte egenkapitalen i sel-
skapets historie er 36,4 milliarder kroner 
og er fra 31. desember 2006.

Selskapet har 16.107 aksjonærer ved 
inngangen til 2009. Akers hovedaksjonær 
er Kjell Inge Røkke som gjennom sitt sel-
skap TRG eier 67,8 prosent av aksjene. 

Les mer om Akers historie på side 119

Riggene Aker Spitsbergen og Aker Barents er industriell nyskaping.

Hvem vi er og hva vi vil
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Satser videre i tøffe tider
Industrikonsernet er ikke upåvirket av uroen i verdens kreditt- og 
aksjemarkeder, men eierselskapet Aker ASA holder stø kurs mot 
sine langsiktige, industrielle mål. Gjennom systematisk arbeid 
har Aker bygget et solid finansielt fundament for fortsatt å utvikle 
og foredle industribedrifter – også i tøffe tider.

Øker engasjementet i Aker-selskaper
Aker ser store muligheter for verdiskaping i sine selskaper, og 
prioriterer sine ressurser i forhold til dette. Flere av de nye Aker-
selskapene har i 2008 hatt operasjonelle og finansielle utfordrin-
ger, og følges spesielt nøye opp av Aker. Eierselskapet er en på-
driver for å forbedre og forsterke Aker-selskapene. 

Nye selskaper tar sats
Flere viktige milepæler er nådd i 2008. Investeringstunge opp-
startselskaper går i løpet av 2009 inn i en driftsfase med ordi-
nære operasjoner og positiv kontantstrøm. Denne brytningstiden 
er tydelig i konsernets regnskap i 2008. Driftsresultatet er svek-
ket, mens investeringene er økt betydelig i forhold til 2007.

Løser stor klimautfordring 
Aker Clean Carbon er i internasjonal konkurranse tildelt kontrak-
ten om å levere det aminbaserte testanlegget til Europeisk CO2 
Teknologisenter Mongstad. Dette er et av verdens største og 
mest avanserte anlegg for karbonfangst. Aker Clean Carbon le-
verer teknologien, og Aker Solutions vil stå for byggingen av an-
legget. 

Leter etter olje i Ghana
Aker er tildelt et lovende leteareal for olje og gass på dypt vann i 
Gulf of Guinea. Aker sitter i førersetet for leting og utvikling av le-
tearealet South Deepwater Tano i det vestlige Afrika. Den første 
letebrønnen kan bores i 2011. Dette kan åpne for spennende mu-
ligheter for flere Aker-selskaper. 

WWF og Aker utvider samarbeidet
World Wide Fund for Nature (WWF) og Aker, Aker BioMarine og 
Aker Seafoods utvider samarbeidet. Bærekraftig høsting av ha-
vets ressurser står fortsatt øverst på dagsorden. I perioden 2009 
omfatter samarbeidsavtalen med WWF-Norge også målrettet 
satsing på miljømerking og sporbarhet i hele verdikjeden. 

Takk til Langøy, Eriksen overtar
Leif-Arne Langøy fratrådte som konsernsjef og styreformann i 
Aker i desember 2008. Kjell Inge Røkke ble valgt til ny styrefor-
mann, og Øyvind Eriksen overtok som konsernsjef. – Leif-Arne 
Langøys arbeid i Aker har vært uvurderlig. Jeg gleder meg over 
at han fortsatt vil være tilknyttet oss, uttalte Røkke i forbindelse 
med lederskiftet. 

Finansiell kalender 2009

  2. april Ordinær generalforsamling 2009
11. mai Delårsrapport 1. kvartal 2009

19. august Delårsrapport 2. kvartal 2009
  5. november Delårsrapport 3. kvartal 2009

Lederskifte i Aker. Fra venstre konsernsjef Øyvind Eriksen, styreformann 
Kjell Inge Røkke og avtroppende styreformann og konsernsjef Leif-Arne 
Langøy. 

Hvem vi er og hva vi vil
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Hovedtall for Aker-selskapene* 2008 2007 2006

Driftsinntekter Millioner kroner 64 647 61 702 52 791

EBITDA Millioner kroner 2 463 3 867 2 875

Antall ansatte 26 597 27 096 25 088

Sykefravær 2,3 2,8 3,2

Kontantstrøm 2008 2007 2006

Kontantstrøm før finansiering Millioner kroner -8 455 -642 3 396

Balanse for Aker ASA med 
holdingselskaper 2008 2007 2006

Kontanter, kontantekvivalenter og kortsiktig  
rentebærende fordringer Millioner kroner 6 326 12 281 898

Brutto rentebærende gjeld Millioner kroner 1 587 2 172 3 638

Bokført egenkapital Millioner kroner 18 105 23 442 12 181

Egenkapitalandel Prosent 88 85 68

Verdijustert egenkapital før utbytte Millioner kroner 18 467 33 309 36 419

Aksjen 2008 2007 2006

Aksjekurs 31.12 Kroner 137,00 339,00 401,00

Verdijustert egenkapital per aksje før  
utbytte 31.12 Kroner 255,18 460,28 503,26

Utbetalt utbytte per aksje Kroner 18,50 19,00 6,50
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* Inkluderer konsoliderte og tilknyttede selskaper i Aker
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Våre verdier



”Verdiene brukes 
som støtte for 
daglige 
prioriteringer og 
beslutninger”

Verdiene brukes som støtte for daglige prioriteringer og 
beslutninger. På den måten stilles det hver dag krav til 
holdninger og handlinger. Dette forplikter Aker og selska-
pets medarbeidere. Samtidig forener et felles verdigrunn-
lag 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 utvikles av menneskene som arbeider i Aker-
selskapene til enhver tid. 

Selv om selskapene i Aker driver forskjellig type virksom-
het og opererer i ulike markeder, er det mange fellestrekk 
i kulturen som preger bedriftene. Enhver forretningskultur 
trenger verdimessig vedlikehold. Med ydmykhet og rea-
lisme arbeider Aker for å forsterke og dyrke selskapets 
verdier.

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

Forplikter og forener
Akers virksomhet bygger på seks verdier. Dette 
verdigrunnlaget er felles for alle Aker-selskapene. 

Hvem vi er og hva vi vil
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Våre verdier

Mennesker med evne og vilje til inno-
vasjon er Akers fremtid og arv. Aker-
selskapene bygger på ett felles verdi-
grunnlag og lange tradisjoner.



Aker ASAs hovedeier og styreformann, Kjell Inge Røkke, på besøk hos Aker Stord. 

Hvem vi er og hva vi vil
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I slike tider spiller industri en viktig rolle. 
Industrien skaper realverdier, den gir folk 
arbeid og lokalsamfunn liv. Ikke en gang 
klimakrisen kan løses uten industriens 
kunnskap om teknologi og systemkom-
petanse. 

I årene fra 2004 og fram til i dag har 
Aker skapt betydelige verdier. Aktivt eier-
skap og et godt børsklima i første del av 
perioden, førte til at verdiene steg raskt. 
Verdijustert egenkapital i Aker økte fra 
fem milliarder kroner i oktober 2004 til 
36,4 milliarder kroner på det meste.

Disse årene var kjennetegnet av stor 
investeringsvilje, gryende optimisme og 
et generelt sterkt aksjemarked. Med stor 
besluttsomhet og forventning om betyde-
lig vekst i aksjonærverdier, ble andre 
investorer invitert med på ferden. Mange 
nye Aker-selskaper fant veien til Oslo 
Børs.

Den historiske rekorden for Akers 
aksjekurs er 29. mars 2007; 409 kroner 
per aksje. Siden da er store aksjonærver-
dier fordunstet. I disse årene har vi ikke 
bare skuffet oss selv. Vi har skuffet mange 
av våre medinvestorer i Aker-selskapene. 
For meg er det en trøst – riktignok en 
mager trøst – at Aker har gjort det bedre 
enn aksjemarkedet generelt siden selska-
pet ble reintrodusert på Oslo Børs i 2004.

I disse årene har vi lagt grunnlaget for 
det sterke Aker vi eier i dag. Det er lagt 
ned en formidabel innsats av mange. 
Flinke folk har bygget selskaper med 
gode markedsposisjoner, gode kundere-
lasjoner og fremtidsrettede industrielle 
løsninger. Samtidig har vi gjennom vellyk-
kede transaksjoner i Aker Yards og Aker 
Solutions, frigjort finansiell kapasitet og 
rustet oss godt. Vi var til en viss grad for-
beredt på krisen da den kom.

Vi må likevel erkjenne at vi ikke har 
vært dyktige nok til å håndtere de opera-
sjonelle og finansielle utfordringene i våre 

Våge å satse, tåle å tape, 
men aldri resignere

mange, nye selskaper. Årsakene er flere, 
men en fellesnevner er høy aktivitet og 
pressede leverandører. Vi har ikke fått 
våre leveranser som forutsatt, og vi har 
ikke levert som forventet. I sum konstate-
rer jeg for egen del: Vi er ikke der vi 
ønsket å være.

Nå må vi på nytt ta sats. Det er store 
verdier i de forskjellige Aker-selskapene, 
men det vil kreve betydelig innsats i form 
av kreativitet, iherdighet og besluttsom-
het å få aksjonærverdier synliggjort, og 
etter hvert realisert.

I denne situasjonen har jeg funnet det 
riktig å ta en mer aktiv rolle i Aker enn på 
mange år. Beslutningen ble aktualisert i 
forbindelse med at min på alle måter 
betrodde og nære allierte gjennom 
mange år, Leif-Arne Langøy, meddelte at 
han på grunn av sykdom ville fratre som 
styreformann og konsernsjef.

I desember 2008 ble jeg valgt til styre-
formann i selskapet. Jeg vil være en aktiv 
styreformann, og jeg gleder meg til sam-
arbeidet med vår nye konsernsjef, Øyvind 
Eriksen. Vi kjenner hverandre godt, og jeg 
vet at vi utfyller hverandre. 

Ambisjonen er klar. Vi skal gjøre mor-
selskapet Aker ASA enda sterkere og mer 
kraftfullt som eier av førsteklasses bedrif-
ter. Vi skal bygge selskaper som kommer 
styrket ut av finanskrisen og som på hver 
sin måte bidrar til å løse verdens enda 
mer fundamentale utfordringer knyttet til 
energi og miljø, mat, kosthold og helse. 
På den måten bygger vi verdier som varer 
og som gir aksjonærene utsikter til forut-
sigbar avkastning i form av utbytte og 
økte verdier.

Vi skal strekke oss etter Rudyard Kip-
lings idealer slik som de kommer til 
uttrykk i diktet ”If”. Vi skal beholde roen 
når det stormer som verst. Vi skal stole 
på oss selv, men lytte til andres tvil. Vi 
skal ha drømmer og visjoner, men ikke 

glemme å handle. Vi skal våge å satse, 
tåle å tape, men aldri resignere.

I disse dager er det mye inspirasjon å 
hente fra de mange modige beslutninger 
som treffes av statsledere, regjeringer og 
myndigheter verden over og den store 
personlige innsats mange enkeltindivider 
legger for dagen. Det er tid for en bred 
samfunnsdugnad. Vi skal gjøre Aker i 
stand til å gjøre sin del av jobben.

Kjell Inge Røkke
Hovedeier og styrets formann 

I flere måneder nå har kreditt- og finansmarkedene herjet verden. 
Realøkonomien skjelver, og tidvis overskygger den økonomiske krisen 
miljø- og klimakrisen som i flere år har tronet øverst på agendaen.  
Men jeg ser flere lyspunkter. Det ligger i menneskehetens kollektive DNA 
å komme styrket ut av kriser.

Hvem vi er og hva vi vil
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Øyvind Eriksen tiltrådte som konsernsjef i Aker 5. januar 2009. 

Hvem vi er og hva vi vil
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Konsernsjefens artikkel



Tidene vi lever i er spesielle. Finanskrisen 
har eskalert. Den økonomiske veksten av-
tar. I mange land er det resesjon. Råvare-
priser og etterspørselen etter bearbeidede 
produkter faller. Verdenshandelen bremser. 
Aksjeverdier forsvinner.

Nettopp i slike tider kan aktive eiere 
komme særlig til sin rett. På sitt beste gir 
aktive eiere retning og uovertruffen handle-
kraft. Men virkemidlene må tilpasses 
omstendighetene og omgivelsene.

Fra 2004 og fram til 2007 vokste Aker i 
høyt tempo. Under morselskapet Aker 
ASA ble nye selskaper etablert og børsno-
tert på løpende bånd. Både egenkapital og 
kreditter var lett tilgjengelig for gode pro-
sjekter. Kanskje var det for lett, og kanskje 
var det slik at selv Aker undervurderte 
kompleksiteten i å bygge nye virksomheter. 
Vi har høstet erfaringer, og vil justere fokus 
fremover.

I fremtiden vil slik industriell knoppsky-
ting hovedsakelig skje som en del av inno-
vasjonen i våre operative virksomheter. 
Aker ASA vil først og fremst konsentrere 
seg om å fortsette utviklingen av våre 
eksisterende virksomheter.

En stor del av våre finansielle ressurser 
er benyttet til å utvikle disse selskapene. Vi 
må forvalte denne kapitalen klokt og fri-
gjøre kapital over tid. Mest sannsynlig 
betyr det konsentrasjon om færre engasje-
menter direkte under Aker ASA. Det blir 
transaksjoner, men ikke nødvendigvis salg 
ut av Aker.

Min ambisjon er å utvikle Aker til å bli en 
enda tydeligere og mer krevende eier i 
selvstendige, operative virksomheter. Aker 
skal være en aktiv og langsiktig industriell 
eier, men ikke morselskap i et fullintegrert 
industrikonsern. Som aktiv eier skal Aker 
være en strategisk motor i utviklingen av 
robuste og verdifulle operative virksomhe-
ter som har Aker som hovedeier. For å lyk-
kes med dette må vi i Aker organisere oss 
på en måte som gjør det aktive eierskapet 
til en profesjon i seg selv.

I neste omgang ønsker vi å kunne 
utnytte vår sterke posisjon og delta i større 
industrielle grep, gjerne gjennom transak-

Når aktivt eierskap kommer til sin rett

sjoner, industrielle partnerskap eller allian-
ser. Aker er på sitt beste når vi står overfor 
komplekse industrielle og finansielle struk-
turer. Vi har tradisjon for å se løsninger 
som skaper slagkraftige enheter med klar 
retning. På den måten bidrar vi til å synlig-
gjøre aksjonærverdier som andre kanskje 
ikke ser ved første øyekast.

Når jeg skriver dette, har jeg sittet i kon-
sernsjefens stol i knappe to måneder. Jeg 
er ny i Aker, men ikke ny i forhold til Akers 
virksomhet. Gjennom 20 år har jeg arbei-
det som rådgiver for Aker, og fra 1995 
også for Kjell Inge Røkke. Jeg gleder meg 
over muligheten til å ta dette samarbeidet 
videre fra innsiden.

Sammen forvalter vi verdier og tradisjo-
ner i et selskap med et unikt utgangspunkt 
og stort potensial. Med store engasjemen-
ter innenfor energi og miljø, maritime 
næringer, mat, helse og kapitalforvaltning, 
speiler Aker i egen virksomhet selve funda-
mentet i norsk næringsliv.

Samtidig er Akers virksomheter godt 
posisjonert i forhold til globale ”megatren-
der” med forventet betydelig vekst. Innen-
for disse er vårt mål å være en foretrukket 
partner blant våre viktige kunder og sam-
arbeidspartnere, en god arbeidsgiver, en 
ønsket nabo i de mange store og små 
samfunn vi opererer i, og en investering 
som gir god avkastning over tid. For å lyk-
kes med dette, må Aker også dyrke evne 
til innovasjon og omstilling. I egen person 
er vår hovedaksjonær daglig en inspirasjon 
til dette.

Øyvind Eriksen
Konsernsjef

Med Akers hovedaksjonær, Kjell Inge Røkke, tilbake som aktivt 
medvirkende styreformann, er et viktig premiss for konsernets videre 
utvikling på plass. Hans aktive eierskap inspirerer morselskapet Aker 
ASA, på samme måte som vi ønsker at Aker ASA skal inspirere 
utviklingen i selskapets mange industrielle engasjementer.

Min ambisjon er å utvikle 
Aker til å bli en enda 
tydeligere og mer 
krevende eier i 
selvstendige, operative 
virksomheter. 

Hvem vi er og hva vi vil

Aker ASA årsrapport 2008 11
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Aker
Aker er et aktivt, industrielt eierselskap. 
Eierskapets finansielle styrke gir kraft 
til å utvikle solide bedrifter i industri-
sektorer der Aker har kunnskap og 
spesielle forutsetninger. Kjenneteg-
net er norske hovednæringer med in-
ternasjonalt nedslagsfelt.

Side 14-15

Aker Clean Carbon 
Aker Clean Carbon utvikler teknologi 
og anlegg som fanger CO2 i eksos. 
Dermed oppnås en drastisk reduk-
sjon i utslippene av klimagasser  
fra gass- og kullkraftverk og andre  
industrianlegg.

Side 32-33

Aker Solutions 
Aker Solutions har en sterk posisjon 
som leverandør av produkter, tekno-
logier og løsninger til energi- og  
prosessmarkedene. Selskapet møter 
2009 med en fleksibel kostnadsbase 
og høy kvalitet i ordreboken. 

Side 16-17

Aker Philadelphia 
Shipyard 
Aker Philadelphia Shipyard er USAs 
mest moderne og kostnadseffektive 
skipsverft. Ordreboken for 2009 er 
god, og verftet fortsetter å vise en 
sterk fremgang i produktiviteten. 

Side 26-27

Aker Drilling 
Aker Drilling eier og opererer verdens 
to største og meste avanserte  
offshore boreenheter. Riggene setter 
en ny standard på sikre, effektive og 
miljøvennlige boreoperasjoner på 
dypt vann og i værharde områder. 

Side 18-19

Aker BioMarine 
Aker BioMarine kombinerer kunnskap 
om dypvannsfiske og fangst med 
marin bioteknologi. Selskapet videre-
utvikles med et sterkt fokus på bære-
kraftig høsting av krill og fremstilling 
av sunne ingredienser. 

Side 28-29

Aker Floating 
Production 
Aker Floating Production eier, opererer 
og leier ut skip for produksjon og  
lagring av olje og gass. Selskapets  
første skip, Dhirubhai-1, er i gang med 
å produsere olje på østkysten av India.  

Side 20-21

Aker Seafoods 
Aker Seafoods dekker hele verdikje-
den – fra fangst, foredling og salg til 
Europas ledende dagligvarekjeder. 
Sjømatselskapet leverer ferske fiske-
produkter av torsk, sei og hyse 364 
dager i året. 

Side 30-31
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Andre investeringer 
Andre investeringer er strategiske  
eller finansielle, og direkte rettet mot 
kjernekompetansen i Aker: Mennesker 
med kunnskap og erfaring innenfor 
energi, maritim industri, sjømat, ma-
rin biologi og kapitalforvaltning.

Side 34-35

Mennesker skaper Aker. Slik har det vært siden 1841.

Aker Exploration 
Aker Exploration er et rendyrket  
leteselskap, og er prekvalifisert som 
operatør på norsk sokkel. Selskapet 
har en sterk finansiell stilling og en 
lovende portefølje av eierandeler i li-
senser.

Side 22-23

Aker Oilfield Services 
Aker Oilfield Services gjør det raskere, 
sikrere og mer kostnadseffektivt  
for oljeselskapene å vedlikeholde 
produksjonsbrønner på store havdyp. 
Selskapet er spesialister på interven-
sjon av undervannsbrønner.

Side 24-25

Aker ASA årsrapport 2008 13
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Aker

Utvikler og foredler bedrifter

Aker bygger
førsteklasses

selskaper

Utvikler

industrielle 

muligheter og 

virksomheter.

Andre 

investeringer

Forsterker 

gjennom 

operasjonelle 

forbedringer.

Foredler

gjennom

eiermessige

grep.
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AKTIVT EIERSKAP:
Kjell Inge Røkke står for 

innovasjon og handlekraft. På 
samme måte som Røkke er en 

aktiv eier i Aker ASA, er Aker 
ASA en aktiv eier i de øvrige 

Aker-selskapene.
 

Akers kjernekompetanse

Fiskeri

Marin bioteknologi

Kosttilskudd og
ingredienser

Olje -  
Service

Skips-
bygging

Rederi

Maritime
løsninger

Olje-
leting Alternativ

energi

Maritim 
industri

Energi

Sjømat og marin  
bioteknologi

Ikke olje-
relaterte ingeniør- og 
prosjekttjenester



Nøkkeltall Aker ASA med holdingselskaper           2008 2007 2006

Driftsinntekter Millioner kroner 346 11 740 4 643

Driftskostnader Millioner kroner 192 151 131

Resultat før skatt Millioner kroner -4 826 12 707 4 170

Kontanter, kontantekvivalenter og 
kortsiktig rentebærende fordringer Millioner kroner 6 326 12 281 898

Verdijustert egenkapital per  
aksje før utbytte 31.12 Kroner 255,18 460,28 503,26

Antall ansatte (31.12) 55 50 41

Aker er et aktivt, industrielt eierselskap 
som bygger ledende bedrifter i verdens-
klasse. Kombinasjonen av en solid indu-
striell plattform, mennesker med evne og 
vilje til å løse utfordringer, og en sterk  
finansiell stilling, gjør det mulig for Aker å 
arbeide langsiktig og målrettet med utvik-
lingen av bedrifter.

Akers langsiktige eierskap kjennetegnes 
av tempo i beslutninger, menneskelig 
energi og kreativitet. Eierskapet utøves i 
styrerommet, og forretningsutviklingen 
skjer på tvers av Aker-selskaper og lande-
grenser.  

Navnet forplikter
Eierselskapet Aker stiller krav til alle Aker-
selskapene. Navnet Aker forplikter.  

Selskaper som har Aker som domine-
rende eier og en representant fra Aker som 
styreformann, bruker benevnelsen del av 
Aker. Dette betyr at Aker spiller en sentral 
rolle når hvert av selskapene legger de 
strategiske føringene. Som eier er Aker en 
strategisk motor med mål om å skape  
verdier for selskapene, aksjonærene, kun-
dene og samfunnet.

Aker-selskapene bygger på et felles 
verdigrunnlag og en lang industrihistorie 
for å løse utfordringer gjennom innovasjon. 
Kort sagt: Det å være nøtteknekker.

Robust fundament
Gjennom systematisk arbeid de siste årene 
har Aker bygget et robust finansielt funda-
ment. Dette gir aksjonærene større forut-
sigbarhet for fremtidig utbyttekapasitet og 
utsikter til verdiskaping gjennom utvikling 
av Aker-selskaper, selv i tider med uro i 
verdens kreditt- og aksjemarkeder. 

Markedsverdien av Akers børsnoterte 

selskaper falt betydelig i verdi, som aksje-
markedet generelt, i 2008. Den verdijus-
terte egenkapitalen i Aker ASA var ved 
utgangen av 2008 på 18,5 milliarder  
kroner. Dette tilsvarer 255,18 kroner per 
aksje, mot 460,28  kroner per aksje ved 
utgangen av 2007. 

Styrets beretning på side 40 til 43 rede-
gjør for resultatet i 2008, virksomheten og 
de strategiske grepene som er gjort i første 
kvartal 2009. 

Langsiktig vekst
Satsingen fremover vil fortsatt skje i indus-
trisektorer der Aker har kunnskap, erfaring 
og spisskompetanse: Energi fra havbunnen 
og næring fra havet.  

På kort og mellomlang sikt påvirkes 
Akers markeder av tilbakeslaget i interna-
sjonal økonomi. Langsiktig vil en stadig 
økende befolkning i verden ha behov for 
mer energi og næringsmidler fremstilt på 
bærekraftig vis. Dette skaper etterspørsel 
etter Aker-selskapenes leveranser av  
teknologi, produkter, kompetanse og løs-
ninger. Aker vurderer sine selskaper som 
godt posisjonert i forhold til markeder og 
konkurrenter, og ser et betydelig potensiale 
i eierselskapets portefølje av selskaper. 

Aker holder stø kurs med fokus på sine langsiktige, industrielle 
mål. Eierselskapets finansielle styrke gir kraft til å utvikle og 
foredle solide bedrifter i industrisektorer der Aker har kunnskap og 
forutsetninger. 

Tar eierskap til industriutvikling

Pådriver i 
forbedringer

Aker ser store muligheter for verdi-
skaping i sine nåværende selska-
per, og prioriterer sine ressurser i 
forhold til dette. 

Flere av de nye Aker-selskapene 
meldte i 2008 om operasjonelle 
og finansielle utfordringer. Disse 
er spesielt fulgt opp. Eierselskapet 
Aker er en pådriver i arbeidet for 
å forbedre og forsterke både nye 
og modne Aker-selskaper. Dette er 
forhold som er beskrevet i styrets 
beretning. 

Den tette oppfølgingen av Aker-sel-
skapene fortsetter. Gjennom 2008 
er viktige milepæler passert. Inves-
teringstunge oppstartselskaper går 
i løpet av 2009 inn i en driftsfase 
med ordinære operasjoner og posi-
tiv kontantstrøm. Denne brytnings-
tiden er tydelig i Aker-konsernets 
regnskap i 2008. Driftsresultatet er 
svekket, mens investeringene har 
økt betydelig sammenlignet med 
2007. 

Langsiktig industriutvikling gir resultater.

Mennesker skaper Aker. 

Konsernsjef  Øyvind Eriksen
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Melkøya

Leverandør
til energi- og 

prosessindustrien
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1

Dekker hele livssyklusen fra 
konseptstudier, engineering,  
bygging, installasjon, drift, 
vedlikehold, oppgradering og 
fjerning/gjenvinning av 
produksjonsløsninger. 

Feltutvikling, drift 
og vedlikehold

2 Produkter og teknologier

Tungt ingeniørmiljø

Teknologier, produkter og løsninger

Aker Solutions og Aker Oilfield 
Services samarbeider om unike og 
kostnadseffektive løsninger for 
brønnintervensjon.

VERDENS STØRSTE GULLGRUVE: 
Boddington Gold Mine Project i 
Australia. Aker Solutions er ansvarlig 
for engineering, innkjøp og bygge-
ledelse i et omfattende prosjekt 
for å utvide anlegget og øke 
produksjonen.  
 

VERDENS STØRSTE GULLGRUVE:

222222222222222222

Aker H6-e borerigg

3 Undervannsprodukter
og løsninger
Produksjonssystemer, kontroll-
systemer, kontrollkabler, ventiltrær, utstyr 
og systemer for undervanns prosesser-
ing, gasskompresjon, vann- og gassinjek-
sjon, pumper, brønn-
intervensjonsløsninger, offshore 
laste- og lossesystemer og 
servicetjenester. 

Komplette boreløsninger, boreservice og 
tjenester i hele produktets levetid, og 
stigerør for borerigger, forankrings-
systemer, prosessutstyr for olje- og 
gassbehandling.

Prosess og konstruksjon
Prosessanlegg til petrokjemisk 
industri, gruve- og metall-industrien, 
kraftproduksjon. 

Cone 
crusher ™

4

Et ledende internasjonalt 
ingeniørmiljø i energi- 
og prosessmarkedene. 
Størst i Norge.
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Arktisk ekspertise
Teknologier, kompetanse og 
erfaring med løsninger for 
operasjoner under ekstreme og 
tøffe værforhold.
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Nøkkeltall Aker Solutions 2008 2007 2006

Driftsinntekter Millioner kroner 58 252 57 957 50 592

EBITDA Millioner kroner 3 382 3 913 2 872

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

Ordrereinngang Millioner kroner 55 590 57 942 62 271

Ordrereserve (31.12) Millioner kroner 58 016 58 261 59 695

Antall ansatte (31.12) 23 360 24 427 22 722

Aker Solutions har en unik posisjon i energi- 
og prosessmarkedene som leverandør av 
produkter, teknologier og løsninger, samt 
gjennomføring av prosjekter i områder kjenne-
tegnet av tøffe værforhold eller dypt vann. 

Kombinasjonen av spisskompetanse, god 
ordresituasjon og en kostnadsbase som kan 
tilpasses aktiviteten i forretningsområdene, 
gjør at selskapet er rustet for det ekstreme. 
Dette gjelder både for å møte svingninger i 
markedene og de fremtidige mulighetene i 
arktiske strøk, eller dypvannsområder for olje- 
og gassproduksjon. 

Over 80 prosent i energisektoren
Aker Solutions har gjennom 2008 videre- 
utviklet stillingen som en ledende leverandør 
av ingeniørtjenester og fabrikasjon, teknologi-
produkter og totalløsninger til energi- og 
prosessindustrien. 

Tre av selskapets fire forretningsområder, 
er spisset mot energisektoren. Dette utgjør 
82 prosent av omsetningen. Det fjerde 
området er rettet mot ingeniørtjenester og 
prosjektstyring av prosessanlegg innenfor 
petrokjemi, gruve- og metallindustrien. 

Aker Holding eier 41 prosent av aksjene i 
Aker Solutions. Aker kontrollerer 60 prosent 
av aksjene i Aker Holding, mens den norske 
stat eier 30 prosent og de svenske Wallen-
berg-selskapene Investor og SAAB eier 10 
prosent. 

Regnskapet 2008
Aker Solutions’ EBITDA-resultat i 2008 er 
det nest beste noen gang, men likevel pre-
get av tap på tilleggsarbeider for fjerning 
av installasjoner på Frigg-feltet i Nord-
sjøen og kostnadsoverskridelser på H6e-
riggprosjektet.   

Aker Solutions har 23 360 ansatte i rundt 
30 land i verden. I tillegg var det ved inngan-
gen til 2009 over 10 600 innleide. Dette gir 

en fleksibel kostnadsbase som kan justeres 
i forhold til aktiviteten i regionale markeder 
og lokale virksomheter.  

Tilbakeslag i verdensøkonomien
Mot slutten av 2008 og ved inngangen til 
2009 er verdensøkonomien gjenstand for de 
største omveltningene på flere generasjoner. 
Tilbakeslaget har ført til fall i oljeprisen og 
skapt en vent-og-se-holdning i olje- og ener-
giselskapenes investeringer fremover. Dette 
bildet preger også prosessindustrien. 

Ambisjonene er ikke å bli størst, men å 
vokse som spesialister. I energisektoren gjel-
der dette arktiske strøk, dypt vann og tekno-
logi- og produktområder hvor marginene er 
høye. Innenfor petrokjemi, gruve- og metall-
industrien forsterkes posisjonen i nisjer og 
gjennomføring av prosjekter. Aker Solutions’ 
kunder kjennetegnes av at de er lojale, store 
aktører i sine markeder og finansielt sterke. 

De viktigste verdidriverne i selskapet er 
internasjonal etterspørsel etter energi og 
prosessanlegg, vedlikehold og oppgrade-
ring av eksisterende olje- og gassfelt, utbyg-
ging av nye felt, teknologi for økt utvinnings-
grad og servicetjenester. 

Samarbeid med andre selskaper som 
Aker Clean Carbon, Aker Floating Pro-
duction og Aker Oilfield Services, åpner for 
unike muligheter til å levere og gjennomføre 
løsninger raskere og mer effektivt enn andre. 
Tid er penger for olje- og energiselskaper.  

Aker Solutions prioriteter å bedre resulta-
tene fremfor økning i omsetning.  Fokus er å 
gjennomføre prosjekter effektivt og lønn-
somt, og vinne de riktige prosjektene til de 
riktige betingelsene. Selskapet har over flere 
år arbeidet med ulike forbedringsprogram 
for å styrke konkurransekraften ytterligere, 
og anslår at EBITDA vil passere 4,5 milliarder 
kroner i 2009. 

Aker Solutions møter 2009 med en fleksibel kostnadsbase,  
en ordrebok med høy kvalitet, og et spesielt fokus på arktiske 
områder og dypt vann. Selskapet er godt posisjonert for  
ekstreme forhold. 

Posisjonert for det ekstreme

Vokser i 
høymargin-
segmenter

Aker Solutions har i 2008 gjen-
nomført oppkjøp og tilpasninger 
som styrker selskapets posisjon 
på undervannsløsninger, produk-
ter og teknologier. 

Kjennetegnet for disse områdene 
er at de er høymarginsegmenter i 
vekst. De to forretningsområdene 
Subsea (undervannsprodukter og 
løsninger) og P&T (produkter og 
teknologier) sto i 2008 for 79 pro-
sent av EBITDA. 

Oppkjøpet av det britiske sel-
skapet Qserv i 2008 forsterker 
stillingen i markedet for brønnin-
tervensjoner. Overtagelsen av de 
siste 50 prosent av aksjene i tyske 
Wirth øker handlefriheten til Aker 
Solutions, og gir tilgang til en tek-
nologibase innenfor boreutstyr og 
servicetjenester gjennom hele livs-
syklusen til produktene og kom-
plette boreløsninger. Økningen av 
eierandelen fra 60 til 100 prosent 
i Aker Marine Contractors gir full 
kontroll over nisjeselskapet som 
er spisset mot marine operasjoner 
og offshore olje- og gassfelt. 

Ingeniørkunst og dyktige fagarbeidere 
finner løsninger. 

Konsernsjef  Simen Lieungh
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Riggene er konstruert for 
boring av brønner på 10 000 
m lengde, på vanndybder 
ned til 3 000 m.

Borer ned til 10 000 m

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

I drift når andre stenger

AKER SPITSBERGEN 
er leid ut til StatoilHydro på 
5 års kontrakt (2009-
2013), pluss opsjoner 
på 5 X 2 år.

AKER BARENTS 
er leid ut til Aker 
Exploration på 3 års 
kontrakt (2009-2012), 
pluss opsjoner på 
2 x 1 år. 

Riggene er av 
Aker H-6e design og
er bygget av Aker Solutions.

Aker bygger opp en fullverdig 
driftsorganisasjon som vil være 

på 430 kvalifiserte medarbeidere.

Nyhetsgrafikk.no

Dobbel kapasitet

DRILLERS CABIN: 
Mannskap trener på 
boreoperasjoner i 
simulator.

Dobbel RamRig® øker riggens effektivitet og 
operasjonsdyktighet gjennom muligheten 
for parallelle operasjoner.

Riggene er 
utviklet for å 

kunne operere 
sikkert og effektivt 

på dypt vann og 
under tøffe 
klimatiske 

forhold eller i 
miljøsensitive 

områder.

Tåler tøffe 
værforhold

Riggene 
tåler 
bølger på 
over 
35 meter.

Robust, værhardt og norsk

Verdens mest
avanserte
borerigger

Null utslipp
Designet for null 
utilsiktede utslipp 
i havet.

Boligdel

Livbåter

Bro og
kontrollrom

Drillers
cabin

Fjernoperert 
og mekanisk 
håndtering 
av borerør, 
foringsrør 
og stigerør.

To 85 tonns 
dekk-kraner laster 
og losser riggen. 

Variabel
dekklast er
7 000 tonn.

RamRig®

90 meterte

7070 memeterer

35 meter

BOLIGKVARTER: 
Det er fire etasjer i 
komplekset. 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.

140 enkeltlugarer

Dusj/
toalett

TVSeng

NORSKEHAVET

Oslo

65°

70°

75°

80°

Polarsirkelen

Hovedkontoret 
ligger i Stavanger.

Tromsø

NORDSJØEN

BARENTSHAVET
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Nøkkeltall Aker Drilling 2008 2007 2006

Driftsinntekter Millioner kroner 0 0 0

EBITDA Millioner kroner -268 -76 -34

Antall ansatte (31.12) 261 70 18

Aker Drilling er et offshore boreriggselskap 
som eier og opererer verdens to største og 
mest avanserte boreenheter. Aker Spits-
bergen er fra 2009 i operasjon for olje- og 
energiselskapet StatoilHydro, mens Aker 
Barents kommer i operasjon i for letesel-
skapet Aker Exploration. 

De to halvt nedsenkbare riggene er av 
Aker H-6e design. Kjennetegnet er at de er 
konstruert for sikre og effektive operasjo-
ner på dypt vann verden over – hele året – 
og spesielt under tøffe klimatiske forhold i 
arktiske strøk. 

Skrogtypen gir stabilitet og drift i all 
slags vær. Boreløsningen åpner for å gjøre 
parallelle operasjoner. Lagringskapasite-
ten er betydelig. Topp moderne utstyr gjør 
riggene til verdens mest avanserte. I sum 
gir dette kundene en sikker og kostnadsef-
fektiv løsning i jakten på mer olje og gass.

Aker økte eierandelen i Aker Drilling fra 
45 til 100 prosent i 2008. Dette er en inves-
tering på ca. to milliarder kroner, og var 
Akers største enkeltinvestering i 2008. 

Gode og langsiktige avtaler
Aker Drilling har inngått langsiktige avtaler 
for utleie av de to sjettegenerasjons bore-
riggene. 

StatoilHydro har signert en fem års kon-
trakt for boring med Aker Spitsbergen på 
vegne av lisensene Åsgard, Heidrun og 
Norne, som ligger i Halten/Nordland områ-
det.  Samlet kontraktsverdi er i størrelses-
orden USD 890 millioner. Avtalen omfatter 
også mulighet for ytterligere fem opsjoner 
på to år hver. 

Rigg nummer to, Aker Barents, har en 
tre års avtale med Aker Exploration for 
leteboring  på norsk sokkel, og første lete-

brønn er planlagt til tredje kvartal 2009. 
Samlet kontraktsverdi er om lag USD 600 
millioner. Leteselskapet Aker Exploration 
har mulighet til å kunne forlenge avtalen 
med ytterligere to ganger ett år. 

Attraktive rigger i godt marked
Kontraktene bekrefter at de to boreriggene 
er attraktive. Markedet er preget av man-
gel på riggkapasitet for dypt vann og ark-
tiske strøk. 

Første prioritet i 2009 er å få riggene 
levert og i operasjon. Etterspørselen etter 
avanserte borerigger er ventet å øke de 
neste årene.

Aker Drilling vil fortsette å fokusere på 
teknisk krevende og værharde områder, 
og selskapet imøtekommer de strengeste 
krav til en sikker, effektiv og samtidig miljø-
vennlig operasjon.  Selskapet er godt posi-
sjonert til å videreutvikle stillingen som en 
integrert boreentreprenør som eier og  
opererer offshore boreenheter.  

Aker Drilling er klar til å skrive et nytt kapittel oljehistorie. 
Selskapets to rigger, Aker Spitsbergen og Aker Barents, setter en 
ny standard på sikre, effektive og miljøvennlige boreoperasjoner. 
Etterspørselen etter avanserte boreenheter er ventet å øke de 
neste årene.

Klare for riggoperasjon

Attraktiv 
arbeidsgiver

I rekrutteringsarbeidet opplever 
Aker Drilling stor interesse som en 
attraktiv arbeidsgiver. 

Mer enn 20 000 søknader er mot-
tatt på de stillingene som er utlyst.  
Selskapet er i ferd med å få på 
plass en meget kompetent,  
fullverdig driftsorganisasjon på  
ca. 430 ansatte, hvorav om lag  
400 er offshore. 

Den første riggen, Aker Spitsbergen, 
ble levert 27. februar 2009. Rigg  
nummer to, Aker Barents, 
planlegges levert i andre kvartal 
2009. 

Aker Spitsbergen opererer på dypt 
vann i værharde områder.

Driftsorganisasjonen er bygget på kompetanse – 

over 20 000 søknader til om lag 430 stillinger. 

Konsernsjef  Geir Sjøberg
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Kran

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

Livbåter

Svivel

Manifold

Gass-
kompressorer

Tag modul

Separasjons-
moduler

Utstyrsmodul

Kraft-
moduler

Lagrings-
tanker

Flammetårn

FPSO Dhirubhai-1 har en 
produksjonskapasitet på 60 000 
fat olje per dag, og en lagringska-
pasitet på 1,3 millioner fat.

Effektiv produksjon

Nyhetsgrafikk.no

Oljeselskapene sparer tid og penger

Den raske veien
til olje- og gass-

produksjon

Standardiserte løsninger ligger i bunnen.

Modulbasert topside gir fleksibilitet, tilpasses 
kundens spesielle krav/behov.

Attraktive dagrater sammenlignet 
med andre produksjonsløsninger.

Raskt og pålitelig 
i produksjon.

FPSO= Floating Production,Storage and Offloading. 

Rekordtempo

SMART-konseptet kan gjennomføres på 12 til 16 måneder. 

Aker Floating Production og Aker Solutions har sammen satt rekord i feltutbygging på 
dypt vann i India. To år og fire måneder fra oljefunn til første olje på dekk. 

Teknologien 
er tilgjengelig 
og velkjent.

Brønner

Skipet sett fra havbunnen

FPSO

Fleksible rør

1 200 m
under hav-
overflaten

Ekvator

Vest-Afrika

India

FPSO Dhirubhai-1 
operer på MA-feltet 
i Bengalbukten

Sørøst-
Asia

Brasil

Mexico

12 mnd. 16 mnd.
24 mnd.Tidsbruk for 

Aker FPSO
Tradisjonelle

FPSO-konverterings-
prosjekter

Svivel

Fleksible rør Forankringsliner

Turret
og 
bøye

Gjennomskjæring av baugen
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Nøkkeltall Aker Floating Production 2008 2007 2006

Driftsinntekter Millioner kroner 164 6 6

EBITDA Millioner kroner -28 -79 -45

EBIT Millioner kroner -281 -92 -45

Resultat før skatt Millioner kroner -326 -131 -11

Ordreinngang Millioner kroner 553 6 318 0

Ordrereserve (31.12) Millioner kroner 8 667 6 318 0

Antall ansatte (31.12) 50 37 15

Aker Floating Production eier, opererer og 
leier ut Dhirubhai-1 for produksjon av olje 
gass, samt lagring og lossing av olje. Sel-
skapet tilbyr en unik løsning. Konseptet tar 
utgangspunkt i en standardløsning, som 
enkelt og raskt kan tilpasses oljeselska-
pets spesielle krav og behov. 

Dhirubhai-1 er en FPSO (Floating Pro-
duction, Storage and Offloading), som 
kom i operasjon høsten 2008. Aldri tidli-
gere har en FPSO av tilsvarende omfang 
og kompleksitet vært levert raskere. 16 
måneder etter at Aker Floating Production 
vant kontrakten, var den første oljen på 
dekk 17. september 2008

Rekordrask produksjonsstart 
Den raske produksjonsstarten på feltet i 
Bengalbukten markerer også en annen mi-
lepæl. Aker-selskaper har stått for kom-
plett feltutbygging. 

Aker Floating Production og Aker Solu-
tions har sammen satt rekord. To år og fire 
måneder etter at oljefunnet ble gjort, var 
produksjonen i gang. Dette viser bredde i 
kunnskap, produkter, teknologier, løsnin-
ger og spisskompetanse i Akers olje- og 
gassrelaterte selskaper. 

Aker eier 72,3 prosent av Aker Floating 
Production ved inngangen av mars 2009. 

Opererer på dypt vann
FPSOen Dhirubhai-1 opererer på dypvanns-
feltet MA på 1.200 meters havdyp. Skipet 
har en produksjonskapasitet på 60.000 fat 
olje per dag, og en lagringskapasitet på 1,3 
millioner fat olje. I tillegg har skipet en kapa-
sitet til å komprimere og eksportere ni millio-
ner kubikkmeter gass per dag. Fra desem-

ber 2008 var produksjonen i en periode ned-
stengt som følge av et uhell om bord.

Aker Floating Production har en ti års 
avtale med operatøren Reliance Industries 
Ltd., som er Indias største privateide konsern. 
Avtalen omfatter leie av Dhirubhai-1, og en 
komplett drifts- og vedlikeholdskontrakt.

Samlet kontraktsverdi over 10 år er i 
størrelsesorden USD 1,3 milliarder. Skipet 
har en samlet kostnad på ca. USD 800 mil-
lioner. Reliance Industries har en kjøps-
opsjon på skipet.  

Forfølger markedsmuligheter
Aker Floating Production har prioritert ar-
beidet med å gjennomføre ombygging av 
Dhirubhai-1 fra tankskip til en topp mo-
derne og skreddersydd FPSO. Selskapet 
har ytterligere to tankskip som kan konver-
teres til FPSOer, men avgjørelsen om når 
og hvordan dette eventuelt kan skje, er 
ennå ikke tatt. 

Markedet for utbygging av oljefelt er på 
kort sikt generelt påvirket av oljeprisfallet 
mot slutten av 2008 og inngangen til 2009. 
FPSO-markedet ser derimot positivt ut for 
havområdene rundt ekvator (pluss/minus 
30 breddegrader). Dette skyldes at pro-
duksjons- og utvinningskostnadene nor-
malt er lavere i disse områdene enn i andre 
oljeprovinser. Dette bildet blir tydeligere i 
tider med fallende oljepriser. 

Aker Floating Productions produksjons- og lagringsskip, 
Dhirubhai-1, er i gang med å produsere olje for Reiliance Industries 
Ltd. på østkysten av India. Skipet er utleid på en 10-årskontrakt. 
Aker-selskaper har stått for en komplett feltutbygging.

Produserer olje i India

Maritim 
spisskompetanse 

Aker Floating Productions første 
skip ble 29. juni 2008 døpt ved 
Jurongverftet i Singapore. Dette var 
en viktig milepæl for selskapet og 
norsk leverandørindustri. 

FPSOen Dhirubhai-1 viser den uni-
ke bredden av kunnskap og spiss-
kompetanse som norsk industri og 
Aker-selskapene tilbyr i markedet. 
Aker Floating Production har i 2008 
kjøpt inn produkter, teknologier og 
utstyr for over 1,8 milliarder kroner 
fra norske bedrifter. 

Aker Solutions står for en-tredel, 
mens andre maritime nisjebedrifter 
har levert to-tredeler. I tillegg har 
Aker Solutions levert undervanns 
produksjonssystemet til MA-feltet 
hvor Dhirubhai-1 produserer olje. 
Aker-selskapene har etablert en 
god posisjon for å spille en rolle 
fremover i utviklingen av olje- og 
gassfelt i områder som India, Brasil 
og Vest-Afrika. 

Produksjons- og lagringsskipet 
Dhirubhai-1.

Adm. direktør Arne Tørnkvist
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1
Store områder scannes, 
innhenting av elektromag-
netiske data for kartleg-

ging av attraktive 
boreprospekter.

Totalt er det 
82 milliarder

fat oljeekviva-
lenter på norsk 
sokkel. 26 % er 

ennå ikke 
oppdaget.*

Barents-
havet

Oslo

Hammerfest

Harstad

Bodø

Trondheim

Bergen

Stavanger

Kristiansand

Aker Exploration 
tilbyr å bytte rigg 
mot eierandeler 
i lisenser med 
oljselskapene.

Attraktiv partner

Midt

Barents-

havet

Norske-

havet

Nord-

sjøen

Nord

Sør

14 milliarder
fat (64 %)

Aker
Explorations
fokusområder

7 milliarder
fat (36 %)

Målet er
å bore 5-7
brønner
per år.

Polarsirkelen

* KILDE:  Oljedirektoratet/ Rystad Energy
bboe = milliarder fat oljeekvivalenter

Med 1 km 
bredde og 8 
km lengde er 
dette verdens 
største objekt i 
bevegelse.

10  til 14 
streamere trekkes 
etter seismikk-fartøyet.

Uoppdagede
ressurser

2

Data fra skipet tolkes, 
selskapet har spiss-
kompetanse.

GeologerGeofysikere

3Rigg for olje på norsk sokkel

Jakter
på mer olje

og gass

Norske-
havet

Nord-
sjøen

Nord-
sjøen

26 %

Nordlige Nordsjøen,
Norskehavet og 
Barentshavet

Satsings-
område

4
Leteboring med Aker Barents.

Scanner

Tolker dataene

Leteboring

Satsings-
områder

3D seismikk
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Nøkkeltall Aker Exploration 2008 2007 2006

Driftsinntekter Millioner kroner 0 0 0

EBITDA Millioner kroner -497 -232 -37

EBIT Millioner kroner -499 -233 -37

Resultat etter skatt Millioner kroner 46 -110 -8

Antall ansatte (31.12) 34 18 8

Aker Exploration er et rendyrket letesel-
skap, og er prekvalifisert som operatør på 
norsk kontinentalsokkel. Selskapet tar i 
bruk ny teknologi på en innovativ måte.

Kombinasjonen av teknologi og en 
organisasjon med spisskompetanse på 
geologi, geofysikk, reservoarer og borele-
delse, samt tilgang på verdens største og 
mest avanserte boreenhet, øker sannsyn-
ligheten for funn av nye olje- og gass- 
ressurser. Fra andre kvartal 2009 leier  
Aker Exploration den topp moderne bore-
riggen, Aker Barents, i tre år, med opsjon 
på å forlenge avtalen med ytterligere to 
ganger ett år.

Ved utgangen av februar 2009 har Aker 
Exploration en lovende portefølje med 
eierandeler i 18 lisenser på norsk kontinen-
talsokkel. En andel ble tildelt i TFO 2008 
(Tildeling i forhåndsdefinerte områder).  
Selskapet har også søkt om tilgang på 
blokker i den 20. konsesjonsrunden, som 
ifølge planen skal tildeles våren 2009. 

Aker eier 76,1 prosent av Aker Explora-
tion ved inngangen til mars 2009. 

Bytter rigg med eierandeler
Leteselskapet tilbyr en unik løsning: Rigg 
for olje. Det vil si at Aker Exploration tilbyr 
oljeselskapene å benytte Aker Barents for 
leteboring, med motytelse i form av eieran-
deler i lisenser. 

Oljeproduksjonen i Norge er på vei ned. 
Leteprogrammer for å finne mer hydrokar-
boner øker i omfang, og Aker Exploration 
tar en aktiv og nyskapende partnerrolle i 
jakten på mer olje og gass på norsk konti-
nentalsokkel. 

Ifølge Oljedirektoratet, Oljeindustriens 
Landsforening (OLF) og oljeselskaper er 
det betydelige uoppdagede ressurser i 

den nordlige delen av Nordsjøen, Norske-
havet og Barentshavet. Dette er Aker 
Explorations satsingsområde. 

Fullfinansiert for offensiv satsing
På norsk sokkel er det totalt 82 milliarder 
fat oljeekvivalenter, viser tall fra Oljedirek-
toratet. 

Av dette er en-firedel fortsatt uoppda-
gede ressurser, og tilsvarer ca. 20 milliarder 
fat oljeekvivalenter. Den produserte andelen 
av Norges samlede olje- og gassressurser, 
anslås til 35 prosent av Oljedirektoratet. 
Letevirksomhet kommer til å være aktivt 
og attraktivt fremover.

Aker Exploration er solid finansiert for å 
gjennomføre et offensivt boreprogram på 
norsk sokkel de neste tre årene. Letesel-
skapet er fullfinansiert i forhold til de  
planene det arbeides med. 

I samarbeid med ledende tjenesteleve-
randører er det gjennomført omfattende 
undersøkelser for å kartlegge potensielle 
olje- og gassressurser under havbunnen 
ved bruk av elektromagnetiske og seis-
miske data. Dette øker sannsynligheten for 
å finne mer hydrokarboner før leteboring 
besluttes. 

Aker Exploration står finansielt sterkt, og leteselskapet er godt i 
gang med å planlegge gjennomføring av boring av de første 
brønnene. I 2009 starter jakten etter mer olje og gass på norsk 
sokkel med egen rigg. 

Solid rigget for leteboring

Fokus mot nord

Oppmerksomheten rettes mot 
områder der det allerede er påvist 
hydrokarboner i den nordlige delen 
av Nordsjøen, Norskehavet og Ba-
rentshavet.

Aker Exploration har inngått avtaler 
med oljeselskaper som StatoilHy-
dro, Det norske, Talisman Energy, 
ENI, Chevron, Marathon Oil, Lundin 
Petroleum, Endeavour, Gaz de 
France og Discover Petroleum. 

Det brede samarbeidet med norske 
og internasjonale partnere bekrefter 
at Aker Explorations forretningsmo-
dell er attraktiv for både de største 
og mellomstore oljeselskapene. 
Leteselskapet tar sikte på å bore 
fem til syv brønner per år. 

Aker Barents kommer i 
operasjon i 2009.

Spisskompetanse på geologi i arktiske områder.

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

Hovedmarkeder Fremtidens vedlikehold av brønner
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Kontroll av brønnen
Brønnintervensjospakken 
sørger for sikkert inngrep 
i reservoaret.

2

WELL INTERVENTION UNIT

Moonpool-
området

Risere

Reservoar

Ventiltre
(XMT)

Kontroll-
kabel

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.

En serie fartøy 
er bestilt ved 
STX Europe. 
Om bord er det 
innovative 
løsninger for 
effektiv brønn-
intervensjon, 
håndtering, 
testing, 
installasjon og  
konstruksjon av 
undervanns 
infrastruktur.

Bygger en
serie fartøy

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 
konvensjonelle 
løsninger.

Redusert
utvinningskost

OSCV 03

OSCV 06 WI

Nyhetsgrafikk.no

Raskt, sikkert og kostnadseffektivt

Øker 
utvinningen av

olje og gass

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

1

Operer ned på
opp til 3 000 m
under havoverflaten.

Fartøyet integrerer avanserte 
marineoperasjoner med høy-
teknologiske undervannsløsninger. 
Intervensjonsenheten erstatter 
tjenester som tidligere har vært 
utført av borerigger. 
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Nøkkeltall Aker Oilfield Services 2008 2007

Driftsinntekter Millioner kroner 0 0

EBITDA Millioner kroner -48 -26

EBIT Millioner kroner -48 -26

Resultat før skatt Millioner kroner -23 -6

Ordrereserve (31.12) Millioner kroner 1 888 1 888

Antall ansatte (31.12) 16 10

Aker Oilfield Services gjør det raskere,  
sikrere og mer kostnadseffektivt for olje-
selskapene å vedlikeholde undervanns-
brønner på store havdyp. 

Selskapet er spesialister på interven-
sjon av produksjonsbrønner helt ned til 
3.000 meters havdyp, og bidrar med sine 
unike løsninger til å øke utvinningsgraden 
av olje og gass fra undervannsbrønner. 

Revolusjon på havbunnen
Aker Oilfield Services revolusjonerer vedli-
kehold og intervensjon av brønner på dypt 
vann ved å benytte sin spisskompetanse 
til å integrere avanserte marine operasjo-
ner med høyteknologiske undervannsløs-
ninger. Nye løsninger for både kveilerørs- 
og wirelinebasert brønnintervensjon sikrer 
at vedlikehold av olje- og gassbrønner gjø-
res langt mer effektivt.

Sammen med Aker Solutions kan sel-
skapet levere komplette løsninger og ved-
likeholdstjenester som i tillegg til brønnin-
tervensjon består av testing, installasjon, 
vedlikehold og utskiftning av ventiltrær, 
utstyr og systemer.

Sparer tid og penger
Oljeselskapene vil kunne oppnå betydelige 
tids- og kostnadsbesparelser på dyp-
vannsoperasjoner sammenlignet med  
konvensjonelle intervensjonstjenester som 
i dag utøves fra rigger. I en tid med lavere 
oljepriser blir det enda viktigere for oljesel-
skapene å forbedre lønnsomheten i alle-
rede eksisterende felt ved å øke utvin-
ningsgraden.

Ungt selskap, lovende marked
Aker Oilfield Services ble etablert i 2007 
som et samarbeid mellom Aker-selskaper 
og undervanns entreprenørselskapet DOF 
Subsea. Aker eier ved inngangen til mars 
2009 44 prosent i Aker Oilfield Services, 
mens Aker Solutions har en eierandel på 
32 prosent.

Allerede i selskapets første driftsår kom 
gjennombruddet i Brasil. Kunden, oljesel-
skapet Petrobras, tar i bruk Aker Oilfield 
Services’ teknologi og nye løsninger som 
utfordrer industriens etablerte metoder for 
installasjon og vedlikehold av undervanns-
brønner. Kontrakten, som vil starte i første 
kvartal 2010, har en verdi på USD 350 mil-
lioner for de første fem årene, med opsjon 
på ytterligere fem år.

Aker Oilfield Services opplever stor 
interesse for selskapets spesialiserte  
tjenester. Selskapet forfølger konkrete 
markedsmuligheter med større oljeselska-
per, og utsiktene fremover vurderes som 
gode og lovende. 

Aker Oilfield Services gjør nye innovative og kommersielle 
fremskritt i nært samarbeid med Aker Solutions. I første kvartal 
2010 får selskapet levert sine første to avanserte fartøy for brønn- 
og subsea intervensjon på store havdyp.

Innovasjon på store havdyp

Industrielle 
byggesteiner

Nykommeren Aker Oilfield Services 
ligger i teknologisk forkant, og er et 
godt eksempel på samarbeid mel-
lom Aker-selskaper.

De enkelte selskapene i Aker 
representerer industrielle bygge-
steiner av høy kvalitet i seg selv, 
men det skapes også interessante 
forretningsmuligheter på tvers av 
Aker-selskapene. I den senere tid 
er det blitt stadig tydeligere at Aker 
Oilfield Services’ og Aker Solutions’ 
virksomheter innen brønnvedlike-
hold og subsea har stor nytte av 
hverandre i markedet. 

Aker Solutions leverer teknologi 
for brønnintervensjon, stigerør og 
annet utstyr. Aker Oilfield Services 
står for lett brønnintervensjon fra 
fartøy istedenfor å benytte en bore-
rigg med høye dagrater. Kombina-
sjonen av selskapenes spisskom-
petanse gir en kostnadsbesparende 
og unik løsning for oljeselskapene.  
Samarbeidet vil bli videreutviklet i 
tiden som kommer.   

Innovativ og kommersiell teknologi 
- Aker Oilfield Services og Aker Solu-
tions står sammen sterkt. 

Petrobras i Brasil er først ute med å ta i bruk løs-
ningen til Aker Oilfield Services. 

Adm. direktør Per-Ola Baalerud
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Doble skrog

2003-2006

Økt effektivitet

200 års stolt historie
• 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 hangarskipet 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.

Produkttankere
eller shuttle tankere 

Installasjons-
dokken180 m

Tørr-
dokken

* Fakta på produkttankere.

Unikt, ledende og tradisjonsrikt

USAs mest
kostnadseffektive

skipsverft

46 000 tonn
12

26+6
14,6 kn

14 000 nm

Vekt
Tanker
Mannskap
Hastighet
Radius

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 til stede.

Mellom skrogene 
er det ca. 2 meter.

Stålplatene er 
14 mm tykke.

Aker 
Philadelphia
ShipyardUSA

Det er ca. 700 ansatte 
og 500 innleide ved 
verftet i Philadelphia.

Etterspørselen etter produkttankere og 
shuttletankere har økt sterkt i USA. En 

sterk drivkraft er Oil Pollution Act of 
1990. Oljeselskaper, raffinerier og 

havneoperatører stiller 
stadig strengere krav til 
effektive og sikre skip. 

Derfor forventes en 
raskere utskiftning av 

tonnasje enn 
tidligere antatt.

Nedgang i antall arbeidstimer per skip i prosent.

Lærekurven viser en produktivitets-
forbedring på 33 prosent fra det 
første til det femte skipet. 

Fra første til 
andre con-
tainerskip: 

42%42%

Fra andre til 
tredje skip: 22%22%

Fra tredje til 
fjerde skip: 23%23%

6%6%

Fra fjerde til 
femte skip: 

Fra andre til 
tredje skip: 
Fra andre til 
tredje skip: 

Fra tredje til 
fjerde skip: 

6%6%

2007-2008
Fra første 
til andre 
produkttanker: 

16%16%

Fakta om US 
Jones Act skipene*

Nyhetsgrafikk.no

6%6%
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Nøkkeltall Aker Philadelphia Shipyard 2008 2007 2006

Driftsinntekter Millioner kroner 1 576 1 547 1 582

EBITDA Millioner kroner 90 76 63

EBITDA margin Prosent 5,7 4,9 4,0

Ordrereserve Millioner kroner 3 493 4 062 4 082

Ordrereinngang Millioner kroner - 2 020 -

Antall medarbeidere (31.12) 697 738 722

Aker Philadelphia Shipyard er USAs mest 
moderne og kostnadseffektive skipsverft. 
Selskapet bygger på lange og stolte tradi-
sjoner til Philadelphia Naval Shipyard.  
Philadelphia regnes som fødestedet til  
US Navy. 

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

Aker eier 50,3 prosent i Aker Philadelphia 
Shipyard ved inngangen til mars 2009. 

Produktiviteten øker
Verftet har vist en sterk bedring i produkti-
viteten siden det første kommersielle far-
tøyet, et containerskip, var bygget ferdig i 
2003. Fra første til andre containerskip ble 
antall arbeidstimer redusert med 42 pro-
sent. Fra andre til tredje økte produktivite-
ten med 22 prosent, og ytterligere 23 pro-
sent nedgang i antall arbeidstimer ved  
leveransen av det fjerde containerskipet i 
2006. 

Lærekurven har fortsatt i riktig retning i 
serieproduksjonen av produkttankere.  
I årene 2007-2008 er det levert fem skip. 
Målt i antall arbeidstimer er produktiviteten 
økt med 33 prosent. Dette er bedre enn 
selskapets eget mål. 

Fra januar 2009 til mars 2011 skal verf-
tet levere ytterligere syv produkttankere. 
Aker Philadephia Shipyard anslår en 

EBITDA-margin på seks prosent eller 
bedre over byggeperioden frem til første 
kvartal 2011.   

Ledende på produkttankskip
Aker Philadelphia Shipyard har tatt den  
ledende posisjonen for bygging av pro-
dukttankere i det amerikanske US Jones 
Act markedet. Skipene er av designet  
Veteran MT-46 (46.000 dødvekttonn), og 
kan enkelt tilpasses og bygges om til 
shuttletankere eller kjemikalieskip. 

To av skipene i nåværende byggeserie 
vil ved levering være de første skipene i 
det amerikanske markedet til å operere 
som shuttletankere fra oljefelt i Mexico-
golfen til raffinerier langs kysten av USA. 

På grunn av tilbakegangen i amerikansk 
økonomi, er markedet for kontrahering av 
nybygg, på lik linje med internasjonal 
verftsindustri, blitt en større utfordring. 
Ordreboken for 2009 er god. Selskapet 
forstetter det tette og gode samarbeidet 
med American Shipping Company i forbin-
delse utøvelse av opsjoner på bygging av 
inntil 13 skip med leveranse fra 2011. 
Utover dette arbeides det med flere pro-
sjekter innenfor shuttle tankere, container-
skip og andre fartøyer for å sikre langsiktig 
beskjeftigelse.

Fremover er det stort behov for å bygge 
nye skip i US Jones Act markedet.  Flåten 
av amerikanske skip begynner å bli gam-
mel. Innen utgangen av 2015 er det et krav 
i USA om at alle tankskip i USA skal ha 
doble skrog. Aker Philadelphia Shipyard er 
godt posisjonert for å ta del av dette  
markedet. 

Aker Philadelphia Shipyard fortsetter å vise en sterk fremgang i 
produktivitet. Antall arbeidstimer er redusert med 33 prosent fra 
første til femte leverte produkttanker. Fra 2009 til 2011 bygges 
ytterligere syv produkttankere.

Sterk bedring i produktiviteten

Utbytte for 
første gang

Aker Philadelphia Shipyard ut-
betalte et utbytte på 2,50 kroner 
per aksje i september 2008. Dette 
er første gang selskapet har gitt 
aksjonærene avkastning i form av 
utbytte. 

Ved utgangen av 2008 har verftet 
levert fem av en serie på tolv skip til 
rederiet American Shipping Com-
pany. Produkttankskipene er levert 
i henhold til avtalte spesifikasjoner 
og avtalt pris. Leveransene bygger 
opp under Aker Philadelphia Shipy-
ard som det foretrukne kommersi-
elle verftet i USA. 

Serieproduksjonen av produkt-
tankere viser bedre produktivitet 
enn verftsselskapets mål.

Adm. direktør Jim Miller
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Saga Sea

Fangstområder

Sydpolen

Isbelte
ANTARKTIS

Norge 
i samme 
målestokk DRONNING 

MAUD LAND
(Norsk
biland)

Nyhetsgrafikk.no

Slange som fører
krillen opp til skipet.

Transportmodul
som hindrer bifangst

Trålepose

Krill

Skånsom fangstmetode

Styrker kroppens celler

Med Aker BioMarines fangstmetode, 
EcoHarvesting, tråles det kontinuerlig. 
Teknologien 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. 

Miljømerket satsing: Krillfangsten skal serifiseres gjennom Marine Stewardship Council (MSC).  
Vi samarbeider med WWF Norge om en bærekraftig utvikling i krillfiske. 

Foredling
av sunne 

ingredienser
Full kontroll over hele verdikjeden

Antioksidanten astaxanthin

Omega-3

Superba™ 
selges i helsekost-
forretninger.

Marine fosfolipider

Fakta om krillen
Krill er små, reke-
lignende krepsdyr, som 
blir inntil seks cm lange og 
veier to gram. Krillen lever 
i store og tette stimer i 
Antarktis. 

Superba™ Krill Oil og et nyutviklet krillkonsentrat 
gir kroppen næringsrikt tilskudd og øker opptaket av 
omega-3. Kosttilskuddet inneholder store mengder 
omega-3 fettsyrer bundet som fosfolipider. Dette er 
unikt. Inntak av omega 3 fosfolipider øker 

elastisiteten i kroppens 
celler, og fører til høyere 
opptak av sunne ingredi-
enser og bedre utnyttelse av 
omega-3. 

entrata

Godt for hjernen

Godt for huden

Godt for hjerte og kar

Godt for ledd

Godt for ledd

NÆRINGSRIKT: 
Krillen kommer sprell levende 
om bord i skipet. Krillmel 
produseres i fabrikkskipet.
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Nøkkeltall Aker BioMarine 2008 2007

Driftsinntekter Millioner kroner 85 75

EBITDA Millioner kroner -152 -95

EBIT Millioner kroner -187 -147

Resultat før skatt Millioner kroner -263 -159

Antall ansatte (31.12) 46 40

Aker BioMarine kombinerer kunnskap om 
dypvannsfiske og fangst med marin bio-
teknologi. Selskapet kontrollerer hele ver-
dikjeden – fra høsting av krill i Antarktis til 
direkte salg av kosttilskudd til forbrukere i 
USA. 

Krill er rekelignende krepsdyr, som det 
kan finnes 30.000 av per kubikkmeter hav. 
Denne marine ressursen har vært omgitt 
av myter og mystikk gjennom generasjo-
ner blant fiskere, biologer, forskere og for-
brukere. 

Krill er kjent for å være verdifull og natu-
rens beste kilde til omega-3, men dette 
krepsedyret er mer ømtålig enn andre 
marine ressurser. Aker BioMarine har de 
siste årene knekket tre harde nøtter: Først 
en bærekraftig fangstteknologi, så en pro-
duksjonsmetode som skånsomt bevarer 
de viktigste ingrediensene i krill, og til slutt 
effektiv foredling av produkter under egne 
merkenavn.

Aker eier 82,9 prosent av Aker BioMa-
rine ved inngangen til mars 2009. 

Oppstartselskap i utvikling
Bioteknologiselskapet er fortsatt inne i en 
utviklingsfase. I 2008 er det gjennomført 
en rendyrking av selskapets organisasjon 
og kjernekompetanse. Satsingen konsen-
treres om kosttilskudd til mennesker under 
merkenavnet Superba™, og det høyver-
dige krillmelet Qrill™ til oppdrettsnærin-
gen.

Det siste året er det oppnådd viktige 
gjennombrudd. Kosttilskuddet Superba™ 
Krill Oil er lansert i norske helsekostbutik-
ker, og har allerede tatt en sterk posisjon i 
markedet for omega-3 produkter. 

I tillegg har Aker BioMarine lykkes med 
en ny løsning for kostnadseffektiv produk-
sjon av kosttilskudd til mennesker. Produk-
sjon av krillkonsentrat skjer om bord på 
selskapets fartøy Saga Sea. Det nye pro-
duktet, Superba Krill Caps, selges direkte 
til forbrukere i USA fra 2009. 

Krillmelet Qrill™ er et verdifullt produkt 
med meget gode effekter sammenlignet 
med fiskemel, ifølge dokumentasjon fra 
studier. Etter at de viktigste ingrediensene 
er hentet ut i kosttilskuddprodukter til men-
nesker, fremstilles det næringsrike krillme-
let som benyttes til fòrtilsetning i opp-
drettsnæringen. Verdien for oppdretterne 
er at de kan høste tidligere eller oppnå 
høyere vekt på den slaktede fisken. 

Internasjonale vekstmarkeder
Veien frem til lønnsom drift er avhengig av 
hvor raskt Aker BioMarine lykkes i salget 
av kosttilskudd til mennesker. Internasjo-
nalt vokser markedet for omega-3 produk-
ter med 15-20 prosent per år. 

I 2009 er Norge satsingsområdet for 
Superba™ Krill Oil, og krillkonsentratet 
Superba™ Krill Caps retter seg direkte inn 
mot amerikanske forbrukere. Parallelt 
arbeides det videre med å inngå samar-
beid med utvalgte internasjonale distribu-
sjonspartnere, og nye kliniske studier.

Aker BioMarine er en utfordrer i omega-3 
markedet. For selskapet er det viktig at 
forskningen dokumenterer at produktene 
forebygger og gir positive helseeffekter på 
konkrete områder som hjerte og kar, hjerne 
og ledd. 

Aker BioMarine videreutvikles med et sterkt fokus på bærekraftig 
høsting av krill og fremstilling av ernæringsrike ingredienser og 
sunne produkter. Selskapet opplever stor og økende interesse for 
kosttilskuddet Superba™ Krill. 

Fokus på sunn krillsatsing 

Måler effekten 
av krillolje

Aker BioMarine har lansert en ny 
generasjon omega-3 fra krill, som 
kunden for første gang selv kan måle 
effekten av.

Superba™ Krill Oil består av 100 
prosent ren krillolje fra Antarktis. 
I utviklingen av Superba har Aker 
BioMarine samarbeidet tett med 
selskapet Bioindex, som har utviklet 
en unik metode der man kan få målt 
sin egen omega-3 status.

Kunden tar selv blodprøven fra 
fingertuppen hjemme, og prøven 
sendes til et avansert laboratorium. 
Blodanalysen gir din personlige ome-
ga-3 indeks, og angir om du bør øke 
ditt inntak av omega-3 fettsyrer. 

Norges langrennshelter fra ski-VM i 
2009 vil også gjennomføre analyser 
for å dokumentere hvordan Superba 
Krill påvirker omega-3 nivået hos 
topptrente idrettsutøvere. Dette er 
en del av samarbeidsavtalen mellom 
Norges Skiforbund og Aker BioMa-
rine. Norges herrelandslag i langrenn, 
allround og sprint, går for sponsoren 
Superba.

Superba™ Krill er en 
ny generasjon omega-3. 

Konsernsjef  Hallvard Muri

Aker ASA årsrapport 2008 29

Vår virksomhet

Aker BioMarine



1 %
Andre

DANMARK: 
Produksjonsanlegg 
og mottak.

FRANKRIKE: 
To fiskeforedlings-
fabrikker og 
fiskeoppdretts-
anlegg.

BESTSELGEREN: Torskeloins, 
«indrefileten» av torskefileten.

NORGE: Mottak og
foredlingsanlegg.

80 %

2 %

USA

Canada

2 %

1 %
3 %

3 %

3 %

Norskehavet

Frankrike

Spania

Tyskland

Sveits

Italia

Nederland

Belgia

NORGE

Grenå

Kungshamn

Boulogne-
sur-Mer

Castets

El Grado
Vigo

Bordeaux

Noirmoutier

Ile de Rè

Aker Seafoods står 
for halvparten av all
filetering i Norge.

Aker Seafoods 
eksporterer 80 % av
produksjonen i Norge
og Danmark til Europa.

Norden62°

Grimsby

Oslo

Ålesund

27 %

45 %

England
6 %

50 %

Nordsjøen

Danmark

Aker Seafoods eier 
12 trålere i Norge og 
to i Spania.

Norges kystflåte 
leverer ca. 22 000 
tonn fersk fisk til Aker 
Seafoods, dette 
tilsvarer kvotene til 
rundt 450 tradisjonelle 
fiskefartøy.

Sørvær

Tromvika

Skarsvåg

Hammerfest
Havøysund

Melbu
Stamsund

Kjølleford

Nesseby

Båtsfjord

Polarsirkelen

5 %

2 %

Fra fjord til bord

Dekker hele
verdikjeden

Aker Seafoods har 11 %
av den norske hvitfiskkvoten.

Salgskontor

Fiskemottak og prosessindustri

Fiskeoppdrettsanlegg

Andel av salget

Andel av industri/fangst

Portugal

Nyhetsgrafikk.no

Trålere

Kvoter

Mehamn Berlevåg

Aker Seafoods 
var først ute med 
miljømerket sei. 
Marine Steward-
ship Council 
(MSC) står for 
sertifiseringen, 
som garanterer 
at norsk sei 
høstes på en 
bærekraftig 
måte. 
 

Miljømerket
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Nøkkeltall Aker Seafoods 2008 2007 2006

Driftsinntekter Millioner kroner 2 719 2 230 2 120

EBITDA Millioner kroner 144 178 195

EBITDA margin Prosent 5,3 8,0 9,3

EBIT Millioner kroner 24 102 152

Resultat før skatt Millioner kroner -126 20 104

Antall ansatte (31.12) 1 676 1 324 1 167

Aker Seafoods dekker hele verdikjeden – 
fra fangst av torsk, sei og hyse, foredling 
av høyverdige produkter, og salg til de  
ledende dagligvarekjedene i Europa.  
Selskapet leverer ferske fiskeprodukter av 
torsk, sei og hyse 364 dager i året. 

Med kontroll over hele verdikjeden, er 
Aker Seafoods et ledende helintegrert  
sjømatselskap i Europa. Aker eier 64,9 
prosent av selskapet ved inngangen til 
mars 2009.

Styrker hvert ledd
Aker Seafoods har iverksatt en aksjons-
plan som skal styrke selskapet i både 
fangstleddet, produksjonen og produkt-
miksen som tilbys i markedet. 

I Norge har selskapet rett til å høste 
ca.11 prosent av de samlede kvotene av 
hvitfisk (torsk, sei og hyse). Aker Seafoods’ 
anlegg står for over halvparten av all filet-
produksjon i Norge. Mer enn 80 prosent av 
produktene eksporteres.

Kjøp av selskaper i Frankrike og Spania 
i 2007-2008 har styrket posisjonen til Aker 
Seafoods i det europeiske markedet. 
Investeringen i spansk fiskeindustri sikrer 
både kontroll over to operative, spanske 
trålere med fiskerettigheter, og en distribu-
sjonskanal til et av de største sjømatmar-
kedene i Europa med levering av saltet, 
fersk og frossen fisk.

I Frankrike har Aker Seafoods fored-
lingsanlegg, og driver oppdrett av ørret og 
piggvar. Oppkjøpet har økt både produk-
sjonskapasiteten, distribusjonskraften og 
bredden i produktporteføljen. Frankrike er 
Aker Seafoods` største enkeltmarked, og 
står for 45 prosent av selskapets omset-
ning.

Gjennomfører tilpasninger
Norsk sjømatnæring var i 2008 under press 
som følge av turbulente valuta- og finans-
markeder, myndighetskrav, prisnedgang 
på frossen fisk og økt import av substitutt-
produkter fra Kina, New Zealand og Vietnam. 
Dette har ført til reduserte priser på fisk og 
ferdig filet. 

Det gjennomføres derfor nødvendige 
omstillinger og tilpasninger i hele verdikje-
den. Satsingen blir enda sterkere på fersk 
og konsumpakket fisk til det europeiske 
markedet. Dette fordrer at selskapet kan 
nyttiggjøre en mer fleksibel utnyttelse av 
trålerflåten, og oppnår et tettere samar-
beid med kystflåten. Anleggene på land 
blir mer spesialiserte innenfor fersk loins- 
og filetproduksjon, konsumpakket fisk, 
kongekrabbe, frossen fisk, saltfisk og 
andre nisjeprodukter. 

Kundene i Europa etterspør førsteklas-
ses sjømat. Torsk, hyse og sei er det mye 
av i norske farvann, og ressursene forval-
tes langsiktig med bærekraft som det vik-
tigste premisset. Naturvernorganisasjonen 
WWF-Norge har nå gitt torsk fra Barents-
havet de beste vurderinger og anbefalin-
ger for bærekraftig forvaltning. 

Ressurssituasjonen er bedre enn på 
lenge. Utsiktene er positive, blant annet 
som følge av at torsk- og hysekvotene 
øker med i overkant av 20 prosent i 2009. 

Utviklingen med en sterkere USD og 
euro i forhold til norske kroner er også 
positivt for Aker Seafoods’ konkurranse-
evne. En lavere oljepris reduserer drivstof-
futgiftene til selskapets flåte. 

Aker Seafoods gjennomfører omstillingstiltak i flåten og på 
landanleggene for å oppnå bedre produktmiks og økt lønnsomhet. 
Det satses enda mer på salg av fersk og konsumpakket fisk til 
Europa.

Mer fersk fisk til Europa

Miljømerket 
suksess

Aker Seafoods var først ute med 
miljømerking av sei. I 2008 er syv 
av selskapets anlegg godkjente for 
å produsere miljømerkete seipro-
dukter. Det er Marine Stewardship 
Council (MSC) som står for sertifi-
seringen som garanterer at norsk 
sei høstes på en bærekraftig og 
lovlig måte.

Miljø, sporbarhet og bærekraftig 
fiskeri er høyt i fokus blant euro-
peiske forbrukere og dagligvare-
kjeder. Aker Seafoods har allerede 
oppnådd bedre produktmiks og 
dermed høyere markedspriser for 
miljømerket sei enn tradisjonelle 
seiprodukter.

MSC-sertifisert fisk er et kvalitets-
stempel. Aker Seafoods fortsetter 
arbeidet med å være en pådriver i 
miljømerking av hyse- og torske-
produkter.

Fersk fisk til Europa 364 dager i året. 

Konsernsjef  Yngve Myhre
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Mer enn 2 000 kraftverk har utslipp 
på over 1 million tonn.

Nyhetsgrafikk.no

Spesialisert 
og fokusert på 
fangst av CO²

Gigantisk marked

Slik renses CO²

Mobilt renseanlegg

KILDE: U.N.’s IPCC 
(Intergovernmental Panel of Climate Change)

= Kraftverk
= Industri

Eksos fraktes i rør inn i 
renseanlegget, hvor 
den blandes med 
aminer. Det oppstår en 
kjemisk reaksjon, som 
gjør at aminene binder 
seg til CO²-en. 

Den rene eksosen, 
som ikke er skadelig, 
slippes ut. Aminene med 
CO² føres videre i rense-
anlegget. De blir varmet 
opp, aminene slipper 
CO²-en. Konsentrert 
CO² fraktes til 
lagring, f.eks. under 
jordas overflate. 
Aminene forblir i 
anlegget og brukt 
om igjen.

For å prøve ut og forbedre den nye 
teknologien har Aker Clean Carbon 
bygget et mobilt fangstanlegg for CO². 

Stort og voksende marked

Avdrivningstårn Instrumenter

Vaskevannkjøler

Energiomformer

Røkgass inn 4 000 anlegg står for
40 % av CO²-utslippene

Behandlet røyk

Absorberingstårn

Avdrivnings-
kondensator

CO² til transport 
og lagring

Aminveksler
Vasking og 

resirkulering

Aminkjøler

Tester egne 
aminløsninger i 
unikt, selvbygd 

testanlegg.

Leder et av 
de største FoU-
programmene 

i samarbeid med 
NTNU.(SOLVit).

Konkurrerer 
om fullskala-anlegg 

for kull- og gass-
kraftverk i et globalt 

marked.

Har 18 års 
erfaring 

med CO²- teknologi.

Bygger testanlegg
på Mongstad i 

samarbeid med 
Aker Solutions.
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Nøkketall Aker Clean Carbon 2008

Driftsinntekter Millioner kroner 8

EBITDA Millioner kroner -32

EBIT Millioner kroner -44

Resultat før skatt Millioner kroner -44

Antall ansatte (31.12) 12

Aker Clean Carbon utvikler teknologi og 
løsninger som fanger CO2 i eksos, og der-
med reduserer drastisk utslippene av kli-
magasser fra gass- og kullkraftverk og an-
dre industrianlegg. Teknologiselskapet har 
bygget en testenhet, et mobilt anlegg for 
CO2-fangst, som gir unik tilgang på drifts-
data og som verifiserer flere forbedringer. 

Sammen med Aker Solutions har Aker 
Clean Carbon ambisjon om å bli en bety-
delig leverandør av teknologi og komplette 
anlegg for karbonfangst over hele verden. 
Aker eier 70 prosent av Aker Clean Carbon 
ved inngangen til mars 2009, og Aker Solu-
tions eier 30 prosent. 

Rendyrket satsing
Helt siden 1991 har Aker arbeidet med en 
løsning for å redusere teknisk og økono-
misk risiko for bygging av CO2-fangstan-
legg for fossile kraftverk. Prosjektet er si-
den 2007 videreført i regi av Aker Clean 
Carbon. Foreløpig er det investert ca. 300 
millioner kroner i fangstteknologi, og om 
lag 160 ingeniører i Aker Solutions er en-
gasjert i arbeidet med effektive byggeme-
toder og gjennomføringsmodeller. 

Formålet er å gjøre karbonfangst også 
økonomisk attraktivt. Det skal være billi-
gere å rense enn å forurense. 

Aker Clean Carbon, SINTEF og NTNU 
har etablert et forsknings- og utviklings-
program for å utvikle mer kostnadseffektiv 
teknologi for CO2-fangst. Programmet har 
navnet SOLVit, går over åtte år og har en 
ramme på 317 millioner kroner. Gassnova, 
som er statens foretak for CO2-håndtering, 
støtter første fase med 34 millioner kroner. 

I tillegg støtter Norges Forskningsråd pro-
grammet med 26 millioner kroner.

Viktige gjennombrudd 
I 2008 har selskapet oppnådd viktige gjen-
nombrudd i markedet. Gassnova valgte 
Aker Clean Carbon som teknologileveran-
dør til Europeisk CO2 Teknologisenter på 
Mongstad. Dette er første skritt på veien til 
fullskalarensing ved anlegget. 

Selskapet er også tildelt en strategisk 
viktig kontrakt for å gjennomføre tekniske 
forstudier for det planlagte CO2 fangstan-
legget på Kårstø, og er dermed et av fire 
selskaper som er kvalifisert for bygging av 
fullskalaanlegget ved gasskraftverket.

I Storbritannia er Aker Clean Carbon 
prekvalifisert i konkurransen om bygging 
av det første CO2 fangstanlegget for kull-
kraft. Aker Clean Carbon og Aker Solu-
tions’ samarbeidspartnere i konkurransen 
er energiselskapene ScottishPower og 
Marathon Oil.  

Dette er prosjekter som vil bidra til at 
flere får øynene opp for Norges ledende 
posisjon innen karbonfangst. Markedet er 
nytt, stort og voksende – drevet av vilje og 
evne til å løse klimautfordringer. Fangstan-
legget til Aker Clean Carbon kan ettermon-
teres på allerede eksisterende gass- og 
kullkraftverk.

I EUs klimapakke er det foreløpig enig-
het om finansiering av ti CO2 renseanlegg, 
og i USA er planen å iverksette minst fem 
slike anlegg.  Om noen tiår kan markedet 
for bygging av karbonfangstanlegg være 
en like stor industri som oljeplattformer er i 
dag. 

Aker Clean Carbon er i konkurranse med internasjonale 
teknologiselskaper tildelt kontrakt som leverandør til Europeisk 
CO2 Teknologisenter Mongstad. Dette er en viktig anerkjennelse i 
selskapets satsing på karbonfangst. 

Løser stor klimautfordring 

Kronprinsen åpnet 
karbonfangstanlegg

Kronprins Haakon sto for den  
offisielle åpningen av Aker Clean 
Carbons mobile karbonfangstan-
legg på Risavika Gassenter i  
Rogaland. Åpningen av testanleg-
get 16. oktober 2008 markerte en 
milepæl i arbeidet med å utvikle 
teknologi som reduserer utslipp av 
klimagasser. 

Det første norske anlegg for  
karbonfangst er et testanlegg, som 
vil gi Aker Clean Carbon verdifull 
ny informasjon om prosessene og 
teknologien som kan brukes i et 
fullskala renseanlegg. Anlegget 
måler ca 12 x 3 x 2,4 meter, og får 
plass i en vanlig container. 

Dette gjør enheten mobil og den 
kan enkelt settes opp til å teste 
renseprosesser på forskjellige  
kraftverk, inkludert både kull og 
gassdrevne anlegg. Anlegget ble 
bygget ved Aker Verdal.

Adm. direktør Jan Roger Bjerkestrand

Mobilt anlegg fanger CO2. 
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Surimitråleren Centurion del Atlantico 
opererer i argentinske farvann og fisker 
Southern Blue Whiting og Hoki.  
Linebåten Antarctic III fisker
Chilean Sea Bass.

Nyhetsgrafikk.no

Investeringer i kunnskap

Strategiske 
og finansielle

eierposter
Genesis Petroleum 
Corporation er et 
britisk leteselskap 
etter olje og gass 
med lisenser på 
norsk og britisk 
kontinentalsokkel.

Teknologiselskapet 
Bjørge leverer 
produkter og prosjekt- 
og vedlikeholds-
tjenester til olje- 
og gass-, landbasert- 
og maritim industri. 

Innen offshore-
markedet leverer 
selskapet blant annet 
komplette hånd-
teringssystemer for 
kabler/streamere til 
seismikkfartøy og 
kabel- og anker-
håndteringssystemer 
til supplyfartøyer.

Bygger opp det 
ledende rederiet 
i USA innenfor 
produkttank-
skip og shuttle-
tankere. Oil 
Pollution Act of 
1990 krever at 
alle tankskip i 
amerikanske 
farvann skal 
ha doble skrog 
innen 2015.

Aker DOF Supply vil 
eie en serie på seks 
ankerhåndterings-
fartøy. Skipene vil 
bli markedsført mot 
kunder i det sterkt 
voksende markedet 
i Asia,

Har virksomhet i 
Argentina og på 
Færøyene, 
hovedproduktet er 
surimi fra kolmule.

På Færøyene har 
selskapet den 
pelagiske tråleren 
Næraberg.

Akers 
kjernekompetanse

Fiskeri

Marin
bioteknologi

Kosttilskudd og
ingredienser

Olje -  
Service

Skips-
byggingRederiMaritime

løsninger
Olje-
leting

Alternativ
energi

Ikke olje-
relaterte 
ingeniør og 
prosjekttjenester

Aker DOF 
Supply
Aker DOF 
Supply

Aker Ghana er i gang 
med å lete etter olje 
og gass. Ghana 
National Petroleum 
Corporation og 
landets myndigheter 
valgte Aker som 
operatør for det 
lovende letearealet 
South Deepwater 
Tano.

Aker 
Ghana
Aker 
Ghana

American Shipping
Company
American Shipping
Company

Energi

Sjømat og marin  
bioteknologi

Maritim 
industri
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Andre investeringer er strategiske eller fi-
nansielle, og direkte rettet mot Akers 
kjerne: Produkter, teknologier, løsninger 
og kompetanse innenfor energi, maritim 
industri, sjømat/biomarine og kapitalfor-
valtning. 

Aker har aksjeinvesteringer i flere børs-
noterte selskaper, og i virksomheter med 
utviklingspotensial eller som står foran 
restruktureringer. Det største strategiske 
engasjementet er knyttet til de børsnoterte 
oljeserviceselskapene Odim, Bjørge og 
Genesis Petroleum Corporation. Den stør-
ste finansielle eksponeringen er i rederiet 
American Shipping Company. 

Ledende nisjeselskaper
Aker er ved inngangen til mars 2009 den 
største eieren i både Odim (34,7 prosent) 
og Bjørge (39,9 prosent). Odim er leveran-
dør av komplette automatiserte håndte-
ringssystemer til utvalgte nisjer i det inter-
nasjonale offshore- og marinemarkedet. 

Teknologiselskapet Bjørge leverer pro-
dukter og prosjekt- og vedlikeholdstjenes-
ter til olje- og gassindustrien, landbaserte 
anlegg og maritim virksomhet. Det heleide 
Aker-selskapet Midsund Bruk er ledende i 
nisjer innenfor olje, gass, prosess og mari-
time produkter.

I Storbritannia har Aker en strategisk 
lyttpost og styreplass i Genesis Petroleum 
Corporation (29,4 prosent). Leteselskapet, 
som er notert på London-børsen, eier 
lisenser på britisk og norsk kontinental-

sokkel. 
I Ghana i Vest-

Afrika er Aker tildelt 
operatørskap for et 
stort og lovende 
leteareal på dypt 
vann. Virksomhe-
ten videreutvikles 
gjennom selskapet 
Aker Ghana, og det 
tas sikte på å invi-
tere med en eller 
flere strategiske 
eiere. 

Målrettet satsing
Aker har i 2008 kjøpt fartøyet Antarctic Na-
vigator og aksjene i fiskeriselskapet Aker 
Ocean Harvest. Virksomhetene er ervervet 
fra Aker BioMarine for til sammen 750 mil-
lioner kroner. 

Dette er et uttrykk for at Aker tar eier-
grep. Aker BioMarine rendyrker satsingen 
på krill. Aker vil arbeide målrettet for å 
gjøre investeringene i fartøyet og fiskeri-
virksomheten i Argentina og på Færøyene 
lønnsomme. 

Aker Ocean Harvest eier surimitråleren 
Centurion del Atlantico. Fartøyet opererer i 
argentinske farvann, og fisker Southern 
Blue Whiting og Hoki. Linebåten Antarctic 
III fisker Chilean Sea Bass. På Færøyene 
har selskapet den pelagiske tråleren Næra-
berg.

Antarctic Navigator er et fartøy som kan 
skreddersys til ulike formål. Flere mulighe-
ter vurderes. Aker eier også seismikkfar-
tøyet Geco Triton som er leid ut. 

Finansielle investeringer
Aker eier 20 prosent av aksjene i Sea La-
unch, et selskap som skyter opp kommer-
sielle kommunikasjonssatellitter fra en om-
bygget plattform i Stillehavet. 

Eierandelen i American Shipping Com-
pany er i 2008 redusert til 19,9 prosent, 
men Aker  har gjennom finansielle instru-
menter fortsatt en finansiell eksponering 
som tilsvarer 53,3 prosent av aksjene. 
Dette rederiet bygger opp en ledende 
posisjon i USA innenfor produkttankskip. 

Et annet spesialrederi, Aker DOF Sup-
ply, har en serie ankerhåndteringsfartøy 
under bygging i Vietnam med leveranse i 
årene 2010 til 2012. Skipene holder Nord-
sjø-standard og kan konkurrere om de 
best betalte jobbene i alle offshoremarke-
der. Akers eierandel på 50 prosent er av 
finansiell karakter. 

Mer informasjon om andre investeringer 
er i regnskapets noter på side 72. 

Aker investerer i sektorer og virksomheter der selskapet har 
kunnskap, spisskompetanse og erfaring. Dette gjelder også for 
andre investeringer enn det som omtales som aktivt eierskap i 
Aker-selskaper.  

Med blikk for kompetanse

ELFENBENS-
KYSTEN

TOGO

G H A N A

Sekondi-Takoradi

Cape Coast

Accra

Pr
a 

G u i n e a -
b u k t a

AFRIKA

Jubilee

South Deepwater Tano 75 km

Vestfold fylke i
samme målestokk,
areal 2.224 km2

Aker Ghana Ltd. har startet leting etter 
olje og gass i et lovende område.   

Leter etter olje 
i Ghana

I november 2008 ble Aker tildelt 
leteareal for olje og gass på dypt 
vann i Gulf of Guinea. I slutten av 
januar 2009 startet seismikkpro-
grammet. 

Letearealet South Deepwater Tano 
i det vestlige Afrika er sentralt 
plassert i en lovende oljeprovins. 
Potensialet på ghanesisk kontinen-
talsokkel er tydelig demonstrert ved 
dypvannsfeltet Jubilee, et av ver-
dens største offshore oljefelt som 
er funnet de siste fem årene. South 
Deepwater Tano har mye av den 
samme interessante geologien som 
Jubilee, men ligger lenger fra land 
og på dypere vann.

Aker sitter i førersetet for leting 
og utvikling av letearealet, og deltar 
i letefasen med en eierandel på 
85 prosent. Ghana National Petro-
leum Corporation (GNPC) og den 
ghanesiske stat eier til sammen 10 
prosent, mens Akers lokale sam-
arbeidspartner, Chemu Power Ltd, 
har 5 prosent. 

Den første letebrønnen kan 
bores i 2011. Dette kan åpne for 
spennende muligheter for flere 
Aker-selskaper. 
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Hvordan resultater skapes, er minst like 
viktig som resultatene i seg selv. 

Gjennom medarbeidernes holdninger 
og handlinger bygger Aker tillit til ansatte, 
investorer, kunder, leverandører, samar-
beidspartnere og samfunnet som selska-
pet 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 inn-
flytelse på å utvikle og foredle bedrifter 
som er lokale hjørnesteiner rundt i verden. 

Akers viktigste bidrag til samfunnet er å 
utvikle og drive lønnsomme virksomheter 
som gir verdiskaping. På den måten bidrar 
virksomhetene og investeringene til lang-
siktig økonomisk, miljømessig og sosial 
utvikling.

Krav og oppfølging
Kravene til samfunnsansvar og oppfølgin-
gen av ansvarlig, etisk og sunn forret-
ningsdrift, skjer gjennom styret i hvert 

Aker-selskap. Både styret i Aker og det en-
kelte Aker-selskapet vurderer løpende de 
samfunnsmessige og sosiale konsekven-
sene av virksomhetene. En grunnforutset-
ning er at alle lover og regler etterleves. 

Alle Aker-selskapene er forpliktet til å 
etterleve et minimumskrav til sunne, etiske 
forretningsprinsipper som en ansvarlig 
samfunnsborger. De etiske retningslinjene 
i de forskjellige Aker-selskapene er ram-
mer for hva som er ansvarlig atferd, men 
disse retningslinjene er ikke uttømmende. 
Ansatte bør alltid søke å utvise god døm-
mekraft og varsomhet 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 
internasjonale normer som FNs Global 
Compact, Global Reporting Initiative (GRI) 
og OECDs retningslinjer, som legger pre-
missene for Akers samfunnsansvar. Dette 
kan oppsummeres i fire retningslinjer i det 
daglige arbeidet:

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.

Tar samfunnsansvar

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

 ■ Mennesker: Kompetente og motiverte 
medarbeidere som arbeider for felles 
mål, er avgjørende for at selskapet lyk-
kes. Med medarbeidere som represen-
terer forskjellige kulturer, religioner og 
etniske grupper, rettes oppmerksomhe-
ten mot at hver enkelt medarbeider 
kommer til sin fulle rett, og tar ansvar 
for egen helse og sikkerhet. Både hold-
ningsskapende arbeid og handlinger 
styres av en forpliktelse til å beskytte 
menneskers rettigheter, og ta ansvar for 
selskapets interessenter og omgivelser. 

 ■ Miljø: Det arbeides kontinuerlig med å 
minimere negativ innvirkning på miljøet, 
både i egen virksomhet og det Aker til-
byr av tjenester i markedet. Den største 
positive miljøeffekten selskapet kan 
påvirke, er å utvikle og levere teknologi, 
produkter og løsninger som er i  
samsvar med en bærekraftig utvikling.  

 ■ Integritet: Aker er avhengig av et påli-
telig og mest mulig forutsigbart forret-
ningsklima. Selskapets seks kjernever-
dier skal bidra til at det hele tiden opp-
rettholdes en høy etisk standard. 
Mulige etiske dilemmaer er områder 
som jevnlig diskuteres for å øke bevisst-
heten, og konkluderes i etiske retnings-
linjer og forbedringer. Aker bygger en 
kultur som verdsetter ærlighet, åpenhet 
og transparens.  

 ■Samfunn: Gjennom lønnsomme inves-
teringer vil Aker bidra til å bygge gode 
relasjoner til det samfunnet som virk-
somheten er en del av. Aker ønsker å 
være en god nabo. Dette er et grunn-
prinsipp som gjelder for alle Aker-sel-
skapene. Aker består av en rekke hjør-
nestensbedrifter rundt i verden, og er 
en viktig del av samfunnet der selska-
pene opererer, både lokalt og globalt.

Aktivt eierskap i Aker ASA er å ta ansvar – også for det samfunnet som Aker-selskapene, medarbeiderne og 
virksomhetene er en del av. Gjennom riktige holdninger og handlinger – tuftet på Akers verdigrunnlag - byg-
ger medarbeiderne tillit og styrker relasjonene til samfunnet og selskapets interessenter. 
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Aktiv dialog gir forbedringer

Våre forpliktelser

Akers forpliktelser overfor kunder, 
aksjonærer, ansatte og samfunnet 
som selskapet 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

Aker søker utfordringer – også i dialogen 
med samfunnsengasjerte mennesker og 
interessenter. I Antarktis samarbeider 
Aker og Aker BioMarine med WWF-
Norge om bærekraftig høsting av krill. 

Helt siden Aker BioMarines etablering har 
det vært lagt vekt på å bygge konkurranse-
fortrinn knyttet til de høyeste standarder for 
miljø og bærekraftig utvikling. Uavhengige 
inspektører fra organisasjonen CCAMLR er 
om bord i fartøyet. 

I perioden 2009 til 2011 utvides samar-
beidsavtalen med WWF-Norge til å om-
fatte målrettet satsing på miljømerking, og 
sporbarhet i hele verdikjeden fra fangst og 
frem til produktet tilbys forbrukerne. 

Kosttilskuddet Superba™ Krill er tydelig 
merket med posisjon for fangst, fartøyets 
navn og andre fakta. Dette er et eksempel 
på at den høyeste miljøstandarden, som en 
del av samfunnsansvaret, gir konkurranse-
fordeler og åpner forretningsmuligheter. 
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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 konkurran-
sefortrinn og gode økonomiske resultater. 

Denne erkjennelsen gir kraft i det konti-
nuerlige arbeidet for å forebygge uønskede 
hendelser og forhindre situasjoner 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 
alvorlige ulykker dessverre kan forekomme, 
er det utenkelig å gå på akkord med mål-
settingen. 

Medarbeidere utfører oppgaver som 
kan være risikofylte dersom arbeidspro-
sesser, rutiner, sikkerhetsutstyr og holdnin-
ger 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. Aker ASAs 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, regel-
messig oppfølging og erfaringsutveksling 
på tvers av Aker-selskapene sikrer full opp-
merksomhet og at ytterligere forbedringer 
oppnås raskere. 

Åpenhet om HMS-resultater, uønskede 
tilstander, helsetrusler, ulykker og nesten-
ulykker, øker bevisstheten og bidrar til for-
bedringer. Aker fortsetter arbeidet med å 
videreutvikle en sterk HMS-kultur. 

”Gode HMS 
prestasjoner 
er grunnleggende 
for langsiktig 
verdiskaping.”

De ansatte i Aker-selskapene har personlig 
ansvar for en overordnet målsetning om null 
skader på mennesker, miljø og materiell. 
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Lagånd, kunnskap og individuelle ferdig-
heter er drivkrefter som fremmer presta-
sjoner og skaper fremgang. Akers verdier 
er grunnlaget for hvordan vi utvikler men-
nesker og organisasjon. 

Lederskap
Aker-selskapene har en felles tilnærming til 
utvikling av ledere med vekt på klare resul-
tatforventninger, individuelt ansvar, mål-
oppfølging og grundige tilbakemeldinger. 
Ledere belønnes for faktiske oppnådde re-
sultater, og for å etterleve selskapets verdi-
grunnlag i konkret handling. 

Systematisk gjennomgang og oppføl-
ging av våre lederes atferd og prestasjoner 
gir oversikt og muligheter for sammenlig-
ning på tvers av nivåer, organisasjoner og 
funksjoner. Dette gir et godt grunnlag for 
videreutvikling av ledere, og sikrer at sel-
skapet setter de rette personene på de 
rette oppgavene. Det er en hovedoppgave 

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

Drivkrefter for fremgang

”Lagånd, kunnskap og 
individuelle ferdigheter er 
drivkrefter som fremmer 
prestasjoner og skaper 
fremgang”

å sørge for god ettervekst av ledertalenter 
som er klare til å påta seg nye og mer kom-
plekse oppgaver.   

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 
konkurransekraft er kontinuerlig utvikling 
av medarbeidernes kompetanse. Dette 
styrker selskapets relasjon til kundene, og 
vår evne til å vinne nye kontrakter og gjen-
nomføre disse på en lønnsom måte. 

Aker legger til rette for rotasjon av med-
arbeidere mellom de ulike Aker-selska-
pene. Dette utvider utviklings- og karriere-
mulighetene for våre medarbeidere, og 
bidrar til å forme en felles kultur på tvers av 
Aker-selskapene.

Akers arv og fremtid er mennesker med evne og vilje til innovasjon. 
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Resultat og balanse for 2008 er preget av 
fall i aksjemarkedet med tilhørende store 
nedskrivninger av aksjeverdier, og at sel-
skapet har prioritert å bidra til utviklingen av 
sine datterselskap, blant annet ved å tilføre 
dem likviditet.

Styret foreslår at utbyttet for regnskaps-
året 2008 blir 5 kroner per aksje.

Aker skrev ned verdien av sine børsno-
terte eiendeler med 5,6 milliarder kroner 
ved årsskiftet. Det gir Aker ASA og selska-
pene i holdingstrukturen et underskudd før 
skatt på 4,8 milliarder kroner i 2008, sam-
menliknet med et overskudd før skatt på 
12,7 milliarder kroner året før, et resultat 
som var preget av gevinster etter salg av 
aksjer i Aker Yards og Aker Holding.

Verdijustert egenkapital per 31. desem-
ber 2008 var 18,5 milliarder kroner før 
avsatt utbytte, sammenliknet med 33,3 mil-
liarder kroner tolv måneder tidligere. Sty-
rets forslag til utbytte er om lag to prosent 
av VEK og konsistent med gjeldende utbyt-
tepolitikk. Med forslaget balanserer styret 
aksjonærenes avkastning på kort sikt med 
selskapets ambisjon om fortsatt industriell 
utvikling og vekst.

Balansen er sterk, men flere av datter-
selskapene har krevd mer kapital enn for-
ventet. Mange av dem er i en oppbyggings-
fase med tunge investeringer. Med et 
finansmarked i krise, har Aker valgt å selv 
stille nødvendig kapital til rådighet for sine 
datterselskap, blant annet gjennom lån.

Aker ASA og holdingselskapene hadde 
ved utgangen av 2008 over 5 milliarder kro-
ner utestående i slike fordringer. Det er 
behov for å øke dette beløpet gjennom før-
ste del av 2009

Akers engasjement er for en stor del mot 
datterselskap som har rigger, skip og 
anlegg som har eller forventes å få langsik-
tige kontrakter med solide kunder. I 2009 
og 2010 forventes disse selskapene å 
komme i ordinær drift med positiv kontant-
strøm.

Utsiktene fremover
Som forventet har finanskrisen ført til stor 
usikkerhet om verdens økonomiske utvik-
ling. Aksjemarkedet er allerede sterkt pre-
get av dette, og det påvirker verdien av 
Akers børsnoterte eiendeler.

Finanskrisen har betydning for realøko-
nomien, som igjen påvirker underliggende 

drift og etterspørselen etter Aker-selskape-
nes produkter, teknologi og tjenester. Så 
langt er ikke det langsiktige bildet vesentlig 
endret. Det er bred enighet om behovet for 
økt produksjon av energi og mat. På kortere 
sikt vil selskapene være preget av at deres 
kunder i varierende grad får svekket sin 
investeringsvilje og kjøpekraft.

Om virksomheten
Akers forretningsidé er å skape varige ver-
dier for aksjonærer og andre interessenter 
ved å bygge førsteklasses selskaper i sek-
torer der vi har stor kunnskap og gjennom-
føringskraft. Aker utvikler selskaper gjen-
nom sitt aktive eierskap. Når det er riktig 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 virksomhe-
ter, og en rekke industrielle og finansielle 
eierengasjementer med virksomhet over 
hele verden. Virksomhetene er i hovedsak 
relatert til energi, maritim og marin industri, 
og er nærmere beskrevet i avsnittet Hoved-
selskapet og nøkkeltall nedenfor.

Samlet omsetning for disse selskapene 
var 65 milliarder kroner i 2008. Ved utgangen 
av året sysselsatte de 37 200 personer 
hvorav 26 600 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 vesent-
ligste av Aker-selskapenes virksomhet 
innenfor forskning, utvikling og innovasjon 
skjer som ledd i gjennomføring av prosjek-
ter, og i tett samarbeid med kunder som for 
eksempel skipsredere og oljeselskap.

Viktige hendelser i 2008 og 2009
Ny styreformann og konsernsjef
I november 2008 meddelte Leif-Arne 
Langøy at han på bakgrunn av lengre tids 
sykdom, ønsket å fratre som styreformann 
og konsernsjef i Aker ASA. På ekstraordi-
nær generalforsamling i desember ble 
Akers hovedaksjonær Kjell Inge Røkke 
valgt som ny styreformann. Samme dag ble 
Øyvind Eriksen ansatt som ny konsernsjef 
og daglig leder.

Styret retter stor takk til Langøy for hans 
mangeårige arbeid for konsernet, og setter 

Aker går inn i 2009 med en solid balanse. Egenkapitalandelen i mor- og 
holdingselskap er 88 prosent. Brutto ekstern gjeld er om lag en milliard 
kroner mens netto rentebærende fordringer var 8,6 milliarder kroner.

Solid Aker i et krevende marked

pris på at han fortsatt vil være tilknyttet sel-
skapet gjennom forskjellige posisjoner, 
blant annet som styremedlem i Aker ASA.

Økt eksponering i Aker Drilling
Aker økte i første kvartal 2008 eierandelen i 
Aker Drilling fra 44,97 prosent til 90,55 pro-
sent. Deretter besluttet Aker å kjøpe og inn-
løse alle øvrige aksjer i selskapet. Samlet 
utgjorde disse transaksjoner ca 2 milliarder 
kroner.

Aker Drilling eier to borerigger som byg-
ges av Aker Solutions. Begge riggene er 
leid ut på langsiktige kontrakter, og i hen-
hold til opprinnelige planer, skulle de vært 
ferdige og i operasjon i løpet av 2008. 
Arbeidet har imidlertid tatt lenger tid og blitt 
mer omfattende enn opprinnelig forutsatt. 
Deler av merkostnadene er dekket av Aker 
Solutions, men også Aker Drilling er påført 
merkostnader og har fått utsatt inntekter.

Aker Drillings behov for tilleggsfinan-
siering er så langt dekket av Aker ASA i 
form av lån. Ved utløpet av 2008 utgjorde 
Akers rentebærende fordringer på Aker 
Drilling om lag 1,5 milliarder kroner. Dette 
beløpet vil øke ytterligere med i overkant av 
USD 260 millioner fram til selskapets to rig-
ger kommer i produksjon senere i år.

For Aker ASA er lønnsomheten i riggpro-
sjektene svekket som følge av økte kostna-
der og forsinkede inntekter. Disse effektene 
er til en viss grad motvirket av gunstige 
rente- og valutaposisjoner. Når riggene 
kommer i operasjon i 2009 vil positiv kon-
tantstrøm og lav ekstern gjeld gi Aker god 
avkastning på sin investering.

Kapitaltilførsel til Aker BioMarine
Aker BioMarine besluttet i tredje kvartal å 
konsentrere sin virksomhet ytterligere på 
fangst og foredling av krill. Som følge av 
dette ble fiskerivirksomheten i Argentina og 
på Færøyene skilt ut i et eget selskap, Aker 
Ocean Harvest. Aksjene i selskapet ble 
først tilbudt samtlige aksjonærer i Aker 
BioMarine, men kun et fåtall aksjonærer ak-
septerte tilbudet. Aker BioMarine solgte 
dermed samtlige aksjer til Aker som hadde 
garantert for transaksjonen. Aker BioMa-
rine har også solgt tråleren Atlantic Naviga-
tor til Aker.

Aker har med disse transaksjonene til-
ført Aker BioMarine 1,2 milliarder kroner i 
kapital. Deler av transaksjonen ble gjort 
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2008. Driftskostnadene i morselskapet 
økte tilsvarende fra 151 millioner kroner i 
2007 til 192 millioner kroner i 2008.

Nedskrivingen av verdier av børsnoterte 
aksjer ved årsskiftet medførte et regn-
skapsmessig tap på 5 586 millioner kroner. 
Årsregnskapet for 2008 for Aker ASA inklu-
dert holdingsselskaper gjøres opp med et 
ordinært nettoresultat på  minus 5 095 mil-
lioner kroner.

Balansen for morselskapet Aker ASA og 
holdingsselskaper uttrykker holdingselska-
penes samlede likviditet, fordringer og 
gjeld til de børsnoterte selskapene og 
andre operative selskaper i konsernet.

Nedskrivingen av verdien av børsnoterte 
aksjer ved årsskiftet reduserte bokført verdi 
av investeringer til 8,7 milliarder kroner, 
men balansen er fortsatt sterk. Egenkapi-
talandelen var 89 prosent vet utgangen av 
2008, og netto rentebærende fordringer 
utgjorde 8,6 milliarder kroner.

I en tid da eksterne finansieringskilder er 
vanskeligere tilgjengelig, har Aker valgt å 
fortsette å bidra med finansiering av sine 
datterselskap gjennom lån. I balansen 
fremkommer dette som økte rentebærende 
anleggsmidler og redusert kontantbehold-
ning. En vesentlig del av dette er som nevnt 
knyttet til Aker Drilling.

Rentebærende intern og ekstern gjeld 
utgjorde 1,6 milliarder kroner ved utgangen 
av 2008. Av dette utgjorde ekstern gjeld ca 
1 milliard kroner. Ekstern gjeld ble halvert 
gjennom 2008.

Morselskapet Aker ASA
Morselskapet Aker ASA isolert hadde et års-
resultat på minus 8 159 millioner kroner. Sty-
ret foreslår at utbyttet for regnskapsåret 2008 
blir 5 kroner per aksje. Det utgjør totalt 362 
millioner kroner. Underskuddet foreslås inn-
dekket ved overføring fra annen egenkapital.

Akers finansielle eksponering er for en 
stor del mot datterselskap som har rigger, 
skip og anlegg med stø kurs mot langsik-
tige kontrakter med solide kunder. I 2009 
og 2010 vil disse selskapene komme i ordi-
nær drift med positiv kontantstrøm.

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

Konsernets resultat
Akers konsernregnskap (side 46) preges av 
oppstartselskaper under utvikling. I tråd 
med foreliggende planer er inntektene i 
denne perioden lavere enn driftsutgiftene 
og driftsresultatet (EBITDA) er minus 881 
millioner kroner.

Følgende hovedselskaper er konsoli-
dert: Aker Drilling, Aker Floating Production, 
Aker Exploration, Aker Philadelphia Shipy-
ard, Aker BioMarine og Aker Seafoods. 
Aker Solutions er ikke konsolidert, men 
inkludert i andel resultat tilknyttede selska-
per sammen med blant annet Bjørge, Aker 

Oilfield Services og Odim.
Netto finansielle poster inkluderer valutaef-
fekter i Aker Drilling på minus 244 millioner 
kroner uten kontanteffekt, samt nedskriv-
ning av fordringer mot Næraberg på 188 
millioner kroner. I forbindelse med den 
gjennomførte TRS-avtalen i American 
Shipping Company er det utgiftsført 553 
millioner kroner for året. 

Netto resultat for videreført virksomhet 
inkluderer andel resultat fra tilknyttede sel-
skaper, hovedsakelig Aker konsernets 
andel av Aker Solutions’ resultat etter skatt 
og minoritetsinteresser.

Resultatene til American Shipping Com-
pany er reklassifisert til avviklet virksomhet. 
I dette beløpet inngår gevinst ved salg av 
aksjene, fratrukket et negativt resultat i sel-
skapet ved salgstidspunktet i begynnelsen 
av juni 2008.

Hovedselskap og nøkkeltall
Hovedselskapene i Aker var ved inngangen 
av 2009 som følger.

Aker Solutions
Aker Solutions 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. Selskapet gjennomfører dessuten 
større prosjekter for kunder innen raffineri, 
kjemi, kraftproduksjon, metallindustri og 
bergverk.

Selskapet er notert på Oslo Børs. Per 1. 
januar 2009 kontrollerte Aker AS 41 pro-
sent av aksjene i Aker Solutions gjennom 
selskapet Aker Holding AS der Aker eier 60 
prosent. Aker Solutions regnes som tilknyt-
tet selskap i Akers konsernregnskap.

Resultatet er preget av tap på tilleggsarbei-
der for fjerning av installasjoner på Frigg-feltet 
i Nordsjøen, og økte kostnader på H-6e-pro-
sjektet. Aker Solutions` EBITDA-resultat i 2008 
er likevel selskapets nest beste noen gang.

Selskapet møter fremtiden med en flek-
sibel kostnadsbase, en ordrebok med høy 
kvalitet, og et spesielt fokus på arktiske 
områder og dypt vann. Aker Solutions 
anslår at EBITDA vil passere 4,5 milliarder 
kroner i 2009.

Aker BioMarine
Aker BioMarine har gjennomført en reorga-
nisering og konsentrasjon av selskapets 
virksomhet. Fokuset fremover er bærekraf-
tig høsting av krill og fremstilling av sunne 
produkter basert på denne unike, marine 
råvaren. Aker BioMarine er børsnotert. Per 
1. januar 2009 eide Aker 82,9 prosent av 
aksjene i selskapet.

Bioteknologiselskapet opplever økende 
interesse for Superba Krill Oil etter lanserin-
gen i det norske markedet i desember 2008. 
Dette kosttilskuddet var det mest solgte 
omega-3 produktet i norske helsekostbu-
tikker i januar 2009.

opp som selgerkreditt og ved at Aker over-
tok ekstern gjeld i selskapene. Aker har 
med dette medvirket til at Aker BioMarine 
ikke trenger tilførsel av ytterligere kapital for 
å realisere sine nåværende planer.

Skipsbygging i USA
I tråd med tidligere signaler reduserte Aker 
sommeren 2008 sin eierpost i rederiet Ame-
rican Shipping Company (tidligere Aker 
American Shipping) fra 53,2 prosent til 19,9 
prosent. I samme forbindelse ble det inn-
gått en total return swap-avtale som gir 
Aker en finansiell eksponering mot de 
samme solgte aksjene. Aker er imidlertid 
ikke lenger en kontrollerende og industriell 
eier i rederiet.

Aker har imidlertid videreført sitt eierenga-
sjement i verftet Aker Philadelphia Shipyard 
som bygger produkttankere og shuttletan-
kere for American Shipping Company. Byg-
gingen av skipene går som planlagt, og verf-
tet er i dialog med sin kunde for å forsikre seg 
om at byggeprogrammet blir fullfinansiert.

I gang med karbonfangst
Aker har passert viktige milepæler i sitt ar-
beid med å utvikle teknologi for fangst av 
karbondioksid fra kull- og gasskraftverk. 
Selskapet Aker Clean Carbons første mo-
bile fangstanlegg kom i drift høsten 2008. I 
første kvartal 2009 ble selskapet tildelt kon-
trakt for bygging av deler av det første kar-
bonfangstanlegget i Norge.

Aker Clean Carbon er videre med i kon-
kurransen om bygging av Storbritannias 
første, store CO2-renseanlegg for kullkraft-
verk. Denne kontrakten skal etter planen til-
deles i løpet av 2009.

Lisenseier og operatør i Ghana
I fjerde kvartal 2008 ble Aker tildelt opera-
tørskap på en letelisens på stort vanndyp i 
Ghana. Tidlig 2009 startet innsamling av 
seismiske data i området. Parallelt vurderte 
Aker å invitere andre aktører med som part-
nere i prosjektet.

Dersom Aker lykkes i å påvise drivver-
dige petroleumsressurser i lisensen, vil 
Aker kunne medvirke til økt selvforsyning 
av energi i landet og Aker-bedrifter vil 
kunne spille en viktig rolle i oppbygging av 
lokal industri og økt verdiskaping lokalt.

Nøkkeltall for Aker ASA og 
holdingselskapene
I 2008 var driftsinntektene i Aker ASA, in-
kludert holdingsselskaper 346 millioner 
kroner. Salgsgevinstene er knyttet til trans-
aksjoner i henholdsvis Aker Oilfield Servi-
ces og American Shipping Company. Til-
svarende samlet gevinst i 2007 var 11 740 
millioner kroner, som i det vesentligste 
stammer fra salg av aksjer i Aker Holding, 
Aker Yards og Aker Solutions.

Morselskapet Aker ASA har gradvis økt 
bemanningen og aktivitetsnivået gjennom 
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Aker Seafoods
Aker Seafoods fisker hovedsakelig torsk, 
sei og hyse på 32 trålerlisenser på egne bå-
ter. Sammen med fisk kjøpt fra andre fis-
kere, foredles fangsten ved anlegg i Nord-
Norge, Danmark og Frankrike og selges til 
matvarekjeder i Skandinavia og Europa. 
Aker Seafoods er børsnotert. Per 1. januar 
2009 eide Aker 64,9 prosent av aksjene i 
selskapet.

Sjømatselskapets utvikling gjenspeiler 
et utfordrende marked for hvitfisk (torsk, sei 
og hyse). Prisene på fiskeprodukter har 
vært fallende gjennom 2008. Omsetnings-
veksten skyldes oppkjøp av virksomheten i 
Frankrike, og en positiv utvikling for Aker 
Seafoods` foredlingsaktiviteter i EU.

Omstillingstiltak i flåten og på land vil 
bedre produktmiksen og lønnsomheten. 
Økte fangskvoter, lavere rente og reduserte 
drivstoffutgifter er positivt for 2009.

Aker Exploration
Aker Exploration leter etter olje og gass på 
norsk sokkel. Selskapet har en langsiktig 
leieavtale for bruk av en av Aker Drillings 
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 2009 61,2 
prosent av aksjene i selskapet, men har se-
nere økt sin eierandel til 76,1 prosent.

Leteselskapet ble i fjerde kvartal tildelt 
andel i en lisens i TFO 2008 (Tildeling i for-
håndsdefinerte områder), og har dermed 
en lovende portefølje med eierandeler i 18 
lisenser på norsk kontinentalsokkel.

Aker Exploration er finansielt sterkt og 
har en meget kompetent organisasjon. I 
2009 starter jakten etter mer olje og gass 
på norsk sokkel med selskapets egen rigg, 
Aker Barents.

Aker Floating Production
Produksjonsselskapets første, og hittil 
eneste FPSO (Floating Prduction, Storage 
and Offloading), kom høsten 2008 i opera-
sjon på østkysten av India. Selskapet eier 
ytterligere to skrog som er tenkt ombygd 
til produksjonsskip. Aker Floating Pro-
duction er notert på Oslo Børs. Aker eide 
per 1. januar 2009 59,1 prosent av aksjene 
i selskapet.

Oljeproduksjonen på det første skipet ble 
i desember nedstengt for en periode, som 
følge av et uhell om bord. Selskapet arbeider 
for fullt med å gjenoppta produksjon.

Aker Floating Production opplever stor 
interesse i FPSO-markedet. Samarbeidet 
med andre Aker-selskaper gir konkurranse-
fordeler som kan utnyttes i fremtiden.

Aker Philadelphia Shipyard
Verftet er det mest effektive kommersielle 
skipsverftet i USA. Det er tuftet på lange 
skipsbyggingstradisjoner i Philadelphia. 
Aker Philadelphia Shipyard er notert på 

Oslo Axess. Aker eier 50,3 prosent av ak-
sjene i selskapet.

Etter en betydelig modernisering bygget 
verftet først fire containerskip. I årene 2007-
2008 er det levert fem produkttankere i en 
serie på 12 skip. Målt i antall arbeidstimer 
er produktiviteten i perioden økt med 33 
prosent.

Tilbakegangen i amerikansk økonomi 
har midlertidig svekket etterspørselen etter 
nybygg. Innen utgangen av 2015 er det et 
krav at alle tankskip i USA skal ha doble 
skrog. Aker Philadelphia Shipyard er godt 
posisjonert for å ta del i dette markedet.

Aker Drilling
Riggselskapet forbereder driftsstart av ver-
dens to største og mest avanserte boreen-
heter for bruk til havs. Regnskapet i 2008 er 
preget av selskapets oppbygging av en 
meget kompetent, fullverdig organisasjon 
på ca. 430 ansatte ved operasjonsstart.

Aker Drilling var ved inngangen av 2008 
børsnotert. Aker overtok samtlige aksjer i 
selskapet og tok det av børs i begynnelsen 
av året, slik det er redegjort for i det foregå-
ende.

Aker Oilfield Services
Oljeserviceselskapet gjør nye innovative og 
kommersielle fremskritt i nært samarbeid 
med Aker Solutions. Aker eier 44,1 prosent 
av aksjene i selskapet. Aker Solutions, DOF 
Subsea og ledende ansatte i selskapet eier 
øvrige aksjer.

I første kvartal 2010 får Aker Oilfield Ser-
vices levert sine to første avanserte skip for 
brønn- og subseaintervensjon på store 
havdyp. Det første skipet er på langsiktig 
kontrakt med oljeselskapet Petrobras i Bra-
sil, og har en verdi på USSD 350 millioner 
for de første fem årene. 

Aker Clean Carbon
Selskapet ble etablert av Aker i 2007. I be-
gynnelsen av 2008 ble Aker Solutions med-
eier med en eierandel på 30 prosent i sel-
skapet, og det ble avtalt at Aker Solutions 
skal ha førsterett til bygging av eventuelle 
karbonfangstanlegg for Aker Clean Carbon. 
Aker Clean Carbon har i 2009 passert vik-
tige milepæler slik det er redegjort for i av-
snittet Viktige hendelser i 2008 og 2009 
over.

Aker Ocean Harvest
Fiskeriselskapet ble kjøpt for 203 millioner 
kroner av Aker BioMarine i fjerde kvartal 
2008. Akers kjøp var et eiermessig grep for 
å rendyrke krillsatsingen i Aker BioMarine, 
og Aker arbeider målrettet for å videreutvi-
kle Aker Ocean Harvest. Fiskeriselskapet 
eier surimitråleren Centurion del Atlantico 
og linebåten Antarctic III, som opererer i ar-
gentinsk farvann, og den pelagiske tråleren 
Næraberg på Færøyene.

Finansiell risiko og risikostyring
Aker ASA og de enkelte selskapene i Aker 
er eksponert for ulike former for risiko av 
både markedsmessig, operasjonell og fi-
nansiell karakter.

Om lag 14 prosent av Aker ASA og sel-
skapene i holdingstrukturens eiendeler 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 posi-
tive underliggende trender.

Styring av risiko er en kjernekompe-
tanse i bedriftene i Aker. Gjennom styrepo-
sisjoner og annen kontakt med bedriftene 
påvirker Aker ASA bedriftene til systema-
tisk arbeid med risikostyring slik at leveran-
ser skal skje i henhold til de kontraktsfes-
tede rammer.

Bedriftene har etablert systemer og 
grundige rutiner for risikohåndtering. I til-
legg understrekes betydningen av åpen og 
god kommunikasjon. Det er vesentlig for at 
eventuelle avvik fra planer identifiseres 
raskt slik at nødvendige, korrigerende tiltak 
kan iverksettes tidlig og mens konsekven-
sene av avvik fortsatt er begrensede.

Selskapene i Aker følger en rigid risiko-
policy med sikte på å minimalisere sine 
eksponeringer i finansielle markeder, her-
under valuta-, rente- og motpartsrisiko. 
Dette er nærmere redegjort for i Note 35 i 
konsernregnskapet og Note 14 i morsel-
skapets regnskap.

Helse, miljø og sikkerhet
De ansattes helse og arbeidsmiljø er sen-
trale temaer og gjenstand for betydelig 
oppmerksomhet i bedriftene i Aker. I en-
kelte bransjer regnes dette også som helt 
sentrale konkurransefortrinn.

Sykefraværet blant ansatte i Aker-sel-
skapene var 2,3 prosent i 2008, ned fra 2,8 
prosent året før. Fraværsskadefrekvensen, 
det vil si antall skader som førte til tapt 
arbeidstid per million utførte timer, var 3,0 i 
2008 og 2,7 året før. 

I 2008 omkom ingen i arbeidsrelaterte 
ulykker i Aker. 

Styret konstaterer at det for samtlige 
alvorlige ulykker ble igangsatt granskning. 
Hendelsesforløp er dokumentert, og forbe-
dringstiltak er vurdert og implementert.

Aker ASA er en kontorbasert virksomhet 
og forurenser ikke ytre miljø i nevneverdig 
grad. Aker ASA har derfor ikke utarbeidet 
miljøregnskap og oversikt over CO2-utslipp 
for morselskapet. De enkelte selskapene 
som inngår i konsernet har kun begrenset 
negativ påvirkning av miljøet under normal 
drift, og det er ikke rapportert særskilte util-
siktede utslipp i 2008.

I stadig økende grad er helse, miljø og 
sikkerhet viktige konkurransefortrinn for 
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Aker-selskapene. Ved å ligge i forkant og 
utvikle ny teknologi og metoder som bidrar 
til å redusere potensielt negative virkninger 
ved virksomheten, skaper Aker-bedriftene 
seg konkurransemessige fortrinn. 

Konkrete eksempler er de miljøvennlige 
boreriggene Aker H-6e som Aker Solutions 
bygger for Aker Drilling, Aker Clean Car-
bons teknologi for fangst av CO2 fra gass- 
og kullkraftverk, og det bærekraftige fiske-
riet innen både Aker Seafoods, Aker BioMa-
rine og Aker Ocean Harvest.

Bedrift og samfunn
Aker ASA og de enkelte bedriftene i konser-
net har som mål å bli oppfattet som fore-
trukne arbeidsgivere og partnere for ansatte 
og forretningsforbindelser, og en vel respek-
tert samfunnsaktør. Lønnsomhet over tid  
er en forutsetning for å kunne oppnå dette 
målet.

Aker skal ikke bare kjennetegnes ved 
hva selskapene og de ansatte leverer i form 
av tjenester, produkter og økonomiske 
resultater. Det er minst like viktig hvordan 
leveransene utføres. Langsiktige og gjensi-
dig gode relasjoner til samfunnet skaper 
varige verdier.

Aker har gjennom flere generasjoner 
utviklet et tett samarbeid med arbeidsta-
kerorganisasjoner. Representanter for de 
ansatte er involvert i sentrale beslutnings-
prosesser, blant annet gjennom styrerepre-
sentasjon. I 2008 ble disse relasjonen ytter-
ligere styrket gjennom etableringen av en 
samarbeidsavtale mellom Aker, det Interna-
sjonale metallarbeiderforbundet og det nor-
ske Fellesforbundet.

Gjennom avtalen forplikter selskapet 
seg til å opptre i henhold til internasjonalt 
anerkjente konvensjoner overalt, og bruke 
sin innflytelse slik at også Akers forret-
ningsforbindelser etterlever Akers retnings-
linjer for etisk og god forretningsskikk så 
langt det er praktisk mulig. Avtalen gir 
videre fagforeningene en rolle i utviklingen 
og overvåkingen av bedriftens rolle som 
samfunnsaktør.

Bedriftene i Aker hadde til sammen 26 600 
egne ansatte ved utgangen av 2008. Av 
disse arbeidet om lag 13 200 i Norge,  
4 400 i Europa for øvrig og 4 700 i Nord-
Amerika, hovedsakelig USA. I tillegg kom-
mer nær 10 600 ansatte i tilknyttede sel-
skaper og prosjektansatte.

Felles for de fleste av konsernets virk-
somheter er at kompetanseinnholdet i leve-
ransene har økt betydelig de siste årene. 
Prosjekter gjennomføres i stadig økende 
grad med hjelp av partnere og underleveran-
dører, 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. Gjen-
nom sitt aktive eierskap søker Aker ASA å 
bidra til at Aker-bedriftene samarbeider om 
tiltak som medarbeiderutvikling, organisa-
sjonsutvikling, rekruttering og profilering.

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

Hovedvirksomhetene i Aker er allmenn-
aksjeselskaper underlagt norske bestem-
melser om likestilling i styrene. Som hoved-
aksjonær i en rekke børsnoterte selskaper, 
har Aker ASA gjennom sitt samarbeid med 
valgkomiteen medvirket til at alle disse sel-
skapene oppfyller lovens bestemmelser.

I Aker ASA er for tiden tre av sju aksjeei-
ervalgte styrerepresentanter kvinner. De fire 
styremedlemmene 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 en kvinne i konsernledelsen. Aker 
ASA hadde 52 ansatte per 1. januar 2009.

Eierstyring og selskapsledelse
God praksis for Corporate Governance, el-
ler eierstyring og selskapsledelse, står sen-

tralt i Akers arbeid med å bygge tillit, og sel-
skapene i Aker er opptatt av å sikre en hen-
siktsmessig rolledeling mellom de enkelte 
kontrollerende organer, styret og ledelsen.

Aker har sammenholdt de norske anbe-
falingene om eierstyring og selskapsle-
delse for børsnoterte selskaper med kon-
sernets prosedyrer og praksis, og funnet 
stor grad av overensstemmelse. På enkelte 
punkter er det avvik slik det fremkommer 
av redegjørelsen på side 124 i denne års-
rapporten. Styret vurderer disse avvikene 
som mindre vesentlige.

Selskapets valgkomité, styrets formann 
og styrets øvrige aksjeeiervalgte medlem-
mer blir valgt av generalforsamlingen. På 
ekstraordinær generalforsamling i desem-
ber ble Kjell Inge Røkke valgt som styrefor-
mann. Han eier gjennom sine selskaper 
67,8 prosent av aksjene i Aker. Styret anser 
nærheten til hovedaksjonæren som vesent-
lig for verdiskapingen i Aker og helt i tråd 
med prinsippene for god eierstyring.

På samme ekstraordinære generalfor-
samling overtok Leif-Arne Langøy som leder 
av selskapets valgkomité. Røkke gikk ut av 
valgkomiteen etter at han ble leder av styret.

Ved samme anledning trådte Jon Fredrik 
Baksaas ut av styret etter eget ønske. Sty-
ret retter en stor takk til Baksaas for hans 
mangeårige arbeid for Aker.

De ansatte i Aker har gjennom egne valg 
utnevnt fire representanter til styret i Aker 
ASA. Tre av disse arbeider til daglig i Aker 
Solutions og en i Aker Seafoods. Styre og 
ledelse er presentert på selskapets hjemme-
sider og på side 126 i denne årsrapporten.

Internkontroll i Aker ASA skjer gjennom 
detaljert budsjettoppfølging, grundig og 
regelmessig kostnadskontroll og rutiner for 
attestering av utbetalinger. I februar 2009 
besluttet styret å etablere et revisjonsutvalg 
med følgende medlemmer: Finn Berg 
Jacobsen (leder), Lone Fønss Schrøder og 
Kjell Storeide.

KPMG er Aker ASAs revisor. Revisjons-
honorar og annen godtgjørelse til revisor 
fremgår i notene til morselskapets regnskap.

Oslo, 26. februar 2009
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Aker Konsernet

Resultatregnskap

Beløp i mill kroner Note 2008 2007

Driftsinntekter 4  6 395  5 218 
Varekostnad og beholdningsendringer  -3 303  -2 888 
Lønnskostnader 5  -1 453  -981 
Andre driftskostnader 6  -2 520  -1 382 

Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer  -881  -34 

Avskrivninger og amortiseringer 11,12  -397  -267 
Spesielle driftsposter 7,11,12  98  -95 

Driftsresultat 4  -1 180  -396 

Finansinntekter 8  698  749 
Finanskostnader 8  -1 662  -277 
Andel resultat fra tilknyttede selskaper 13  616  1 086 
Andre poster 9  -    3 241 

Resultat før skatt 4  -1 528  4 403 
 
Skattekostnad 10  359  42 

Netto resultat fra videreført virksomhet  -1 169  4 444 

Avviklet virksomhet:
Gevinst og resultat fra avviklet virksomhet (netto etter skatt) 3  109  2 514 

Årets resultat  -1 060  6 958 

Henføres til:
Majoritetensandel (eiere i morselskapet)  -937  7 158 

Minoritetsinteresser 25  -123  -200 

Gjennomsnittlig utestående antall aksjer  2) 23  72 367 374  72 367 374 

Resultat pr aksje:  
Resultat pr aksje 1) 23  -12,95 98,91

Utvannet resultat pr aksje 2) 23  -12,95 98,91

Resultat pr aksje videreført virksomhet :  
Resultat pr aksje 1) 23  -15,48 62,51

Utvannet resultat pr aksje 2) 23  -15,48 62,51

1) Majoritetens andel av årets resultat/ gjennomsnittlig antall utestående aksjer.
2)  Det var ingen potensielle instrumenter med utvanningseffekt utestående pr  31. desember 2007 og 31. desember 2008.
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Aker Konsernet

Balanse per 31.12

Beløp i mill kroner Note 2008 2007

EIENDELER
Eiendom, anlegg og utstyr 11  21 433  6 927 
Immaterielle eiendeler 12  3 210  2 759 
Eiendeler ved utsatt skatt 10  971  1 208 
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper 13  4 740  5 282 
Andre aksjeinvesteringer 15  624  510 
Finansielle rentebærende anleggsmidler 16  754  937 
Pensjonsmidler 29  13  11 
Andre anleggsmidler 17  296  491 

Sum anleggsmidler  32 040  18 125 

Biologiske eiendeler 18  83 -
Varelager 18  520  256 
Prosjekter under utførelse 19  1 168  1 047 

Kundefordringer, øvrige rentefrie kortsiktige fordringer og kortsiktige aksjeinvesteringer 20  1 844  1 429 
Derivater 35  788  49 
Rentebærende kortsiktige fordringer 21  4 720  53 
Kontanter og kontantekvivalenter 22  6 085  15 333 

Sum omløpsmidler  15 208  18 167 

Sum eiendeler  47 249  36 292 
 
EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
Aksjekapital 24  2 026  2 026 
Annen innskutt egenkapital  0    0   
Omregningsdifferanser og andre reserver  1 177  -862 
Opptjent egenkapital  11 513  13 180 

Sum egenkapital henført til eierne av morselskapet   14 716  14 344 

Minoritetsinteresser 25  6 932  10 270 

Sum egenkapital  21 648  24 614 

Rentebærende lån og kreditter 27,35  8 000  5 280 
Forpliktelser ved utsatt skatt 10  248  609 
Pensjonsforpliktelser 29  188  190 
Annen langsiktig rentefri gjeld 30  2 446  101 
Langsiktige avsetninger 32  116  111 

Sum langsiktige forpliktelser  10 997  6 291 

Rentebærende kortsiktig gjeld 27,35  6 052  3 516 
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 34  7 340  1 568 
Forpliktelser ved periodeskatt 10  55  20 
Derivater 35  975  249 
Kortsiktige avsetninger 31,32  183  34 

Sum kortsiktige forpliktelser  14 604  5 387 

Sum forpliktelser  25 601  11 678 

Sum egenkapital og forpliktelser  47 249  36 292 
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Aker Konsernet

Endring i egenkapitalen

Beløp i mill kroner Note

Innskutt 
egen-

kapital

Omreg-
nings 

differanser

Virkelig 
verdi  

reserver

Kurs-
sikrings 
reserver

Opptjent 
egen-

kapital Sum

Minori-
tets 

interesser

Sum 
egen-

kapital

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 

Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler  -    -68  -    -    -68  -    -68 
Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler 
tilgjengelig for salg overført til resultat  -    -    -    -   
Endring i virkelig verdi kontanstrømsikring  -199  -    -199  -28  -227 
Omregningsdifferanser  -    2 305  -    -    2 305  432  2 737 

Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen  -    2 305  -68  -199  -    2 038  404  2 442 

Årets resultat  -937  -937  -123  -1 060 

Sum innregnet inntekt og kostnad  -    2 305  -68  -199  -937 1 102  280  1 382 

Utbytte  -1 339 -1 339  -165  -1 503 
Ny minoritet, kjøp og utløsning av minoritet  -    -494  -494 
Reklassifisering 1)  -    -1 606  -1 606 
Nedsalg av aksjer i datterselskaper  -    -740  -740 
Justert minoritet og egenkapital i henhold til 
eierandel i Aker BioMarine  606  606  -606  0   
Kjøp egne aksjer i tilknyttede selskaper og ny 
egnkapital i tilknyttet selskap til overkurs  3  3  -7  -4 

Balanse pr 31. desember 2008 24,25  2 026  1 256  -6  -73  11 513 14 716  6 932  21 648 

1) Reklassifisering til langsiktig rentefri forpliktelse kan henføres til SAAB/Investor putavtale med Aker på selskapenes 10% andel i Aker Holding.

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 frem-
drift basert på en oppdatert totalkalkyle for prosjektet. Sikringsreserven omfatter den delen av verdien som ennå ikke er resultatført, men som føres direkte 
i egenkapitalen. Brukere av regnskapet gjøres oppmerksom på at en positiv verdi på et sikringsinstrument oppstår fordi det finnes et tilsvarende tap på 
den sikrede fremtidige inntekten / kostnaden som heller ikke er resultatført ennå.

Korreksjon egenkapital i tilknyttet selskap i 2007
Det tilknyttede selskapet Aker Drilling endret resultat og egenkapitalen i tidligere perioder med 219 mill kroner. Akers andel i 2007 utgjorde 67 mill kroner.

Kjøp egne aksjer i tilknyttede selskaper
Aker Solutions kjøpte i 2007 5,5 mill egne aksjer for totalt 781 mill kroner, hvorav 1,1 mill aksjer er amortisert. Akers andel i 2007 utgjorde -264 mill kroner 
hensyntatt økt eierandel i Aker Solutions.
I 2008 har selskapet kjøpt ytterligere 0,6 mill egne aksjer for totalt 70 mill kroner. Akers andel i 2008 utgjør 4 mill kroner hensyntatt økt eierandel i Aker 
Solutions.
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Aker Konsernet

Kontantstrømoppstilling

Beløp i mill kroner Note 2008 2007

Resultat før skatt  -1 528  4 403 
Netto rentekostnad (+) 8  -316  46 
Betalte renter  -527  -299 
Renter mottatt  670  301 
Salgstap/(-gevinst) og nedskrivninger 8  1 497  -3 508 
Endring i virkelig verdi finansielle eiendeler og endring sikringsinstrumenter 8  -343  53 
Ordinære avskrivninger og amortiseringer 11,12  397  307 
Nedskrivninger og inntektsføring av negativ goodwill 7  -98  95 
Andel resultat fra tilknyttede selskaper 13  -616  -1 086 
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 13  366  888 
Netto mottatt (+)/Betalt skatt(-) 10  134  -14 
Endring i driftsmessige eiendeler og gjeld  -180  -1 503 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  -543  -317 

Innbetaling ved salg av eiendom, anlegg og utstyr 11  18  92 
Innbetaling ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper 13  233  981 
Innbetaling ved nedsalg og salg av datterselskap, fratrukket likvider solgt 3  -26  3 949 
Utbetaling ved kjøp av datterselskap, fratrukket likvider kjøpt 2  -1 873  759 
Anskaffelse av eiendom, anlegg og utstyr 11  -5 995  -4 157 
Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre selskaper 13  -367  -2 066 
Netto kontantstrøm fra andre investeringer  97  117 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -7 912  -325 

Innbetaling ved utstedelse av langsiktige lån 27  3 789  2 958 
Innbetaling ved utstedelse av kortsiktig rentebærende gjeld 27  52  2 480 
Nedbetaling av langsiktige lån 27  -202  -1 293 
Nedbetaling av kortsiktig rentebærende gjeld 27  -3 087  -1 718 
Ny egenkapital  0  139 
Utbetaling av utbytte  -1 503  -1 388 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -951  1 178 

Kontantstrøm gjennom året  -9 406  536 

Effekt av valutakursendring på kontanter og kontantekvivalenter  158  -190 
Kontanter og kontantekvivalenter pr 1. januar  15 333  14 987 

Kontanter og kontantekvivalenter pr 31. desember 22  6 085  15 333 
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 ■ NotE 1  REgNSKApSpRINSIppER, gRuNNlAg foR utARBEIDElSE og EStIMAtER

Aker Konsernet

Noter til regnskapet

Informasjon om konsernet
Aker er et selskap hjemmehørende i Norge. Kon-
sernregnskap for regnskapsåret 2008 omfatter 
morselskapet Aker ASA og datterselskap samt 
konsernets andeler i tilknyttede selskap og fel-
leskontrollerte virksomheter. 

grunnlag for utarbeidelse

Samsvarserklæring
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med EU-
godkjente IFRS-er og tilhørende fortolkninger 
som skal anvendes per 31.12.2008, samt de 
ytterligere norske opplysningskrav som følger av 
regnskapsloven per 31.12.2008. 
 Forslag til årsregnskap 2008 ble fastsatt av 
styret den 26. februar 2009. Årsregnskapet skal 
behandles av ordinær generalforsamling den 2. 
april 2009 for endelig godkjennelse. Frem til 
endelig godkjennelse har styret myndighet til å 
endre årsregnskapet. 
 IFRS-er og fortolkninger som er utgitt frem til 
26. februar 2009, og som ikke er obligatoriske å 
anvende per 31.12.08 er ikke tatt i bruk av kon-
sernet – dvs IFRS 8, revidert IFRS 3, IAS 1 og 
IAS 23, endringer i IFRS 1, IFRS 2, IAS 27 og IAS 
32, samt IFRIC 12, IFRIC 13 og ”Improvements 
to IFRSs”.
 Basert på de vurderinger som er gjort så langt, 
antas IAS 1 å ha vesentlig påvirkning på presenta-
sjonen av konsernregnskapet. De øvrige standar-
dene og fortolkningsuttalelsene anses ikke å få 
vesentlig effekt for rapporterte tall, men slik at 
IFRS 8 kan medføre endringer i segmentinndelin-
gen. Konsernet har i 2008 tatt i bruk IFRIC 11 og 
14, uten vesentlig effekt for rapporterte tall.

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 
- Biologiske eiendeler 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 morselska-
pets 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 fremtidige 
perioder som påvirkes.
 Områder med vesentlig estimeringsusikker-
het, samt kritiske forutsetninger og vurderinger 
ved anvendelsen av konsernets regnskapsprin-
sipper er beskrevet nedenfor og i relevante noter.
 Finanskrisen har ført til større usikkerhet enn 
normalt når det gjelder vurderinger, estimater og 
forutsetninger som er anvendt i årsregnskapet 
for 2008. Estimater og underliggende forutset-
ninger gjennomgås og vurderes derfor løpende. 
De operative selskapene i konsernet har virk-
somhet innen ulike markeder og blir derfor også 
påvirket i forskjellig grad av usikkerheten som 
preger markedet ved årsskiftet.

(a) Inntektsføring
Konsernet benytter løpende avregning for kon-
trakter under utførelse. Bruk av løpende avreg-
ning innebærer at konsernet må estimere utført 
produksjon som en andel av den totale produk-
sjonen som skal utføres. En annen vesentlig 
usikkerhet er forventet totalresultat.

(b) Garantiavsetninger
Basert på erfaring har konsernet satt av 33 mill 
kroner for garantiforpliktelser på fullførte kon-
trakter. Garantiperioden er normalt to år. Avset-
ningene (note 32) regnskapsføres for den enkelte 
kontrakt og er normalt ca. en prosent av kon-
traktssummen. 

(c) Estimert nedskrivningsbehov for goodwill
I samsvar med regnskapsprinsippene tester kon-
sernet årlig om det er behov for å skrive ned 
balanseført goodwill. Estimert gjenvinnbart beløp 
er beregnet basert på nåverdien av budsjetterte 
kontantstrømmer for den kontantgenererende 
enheten. Beregningene krever at det brukes esti-
mater, og at de er konsistente med markeds-
verdsettelsen av konsernet.

(d) Skatter
Konsernet er underlagt inntektsskatt i flere juris-
diksjoner.
 Betydelig skjønn kreves i å fastsette den glo-
bale avsetningen for inntektsskatter. I den ordi-
nære driften er det mange transaksjoner og 
beregninger hvor den endelige fastsettelsen av 
skatten er usikker. Konsernet regnskapsfører 
avsetninger for forventede skatteforpliktelser 
basert på estimater for om ytterligere skatter vil 
påløpe ved ettersyn. Når endelig utfall avviker fra 
det som opprinnelig var avsatt, vil avvikene 
påvirke skattekostnaden og avsetning for utsatt 
skatt i den perioden klargjøringen kommer.

(e) Pensjonsrettigheter
Nåverdien av pensjonsforpliktelsene avhenger av 
en rekke faktorer som bestemmes aktuarmessig 
basert på flere forutsetninger. Forutsetningene 
som er brukt for å bestemme netto pensjons-
kostnad inkluderer en diskonteringsrente. Enhver 
endring av forutsetningene påvirker de bereg-
nede pensjonsforpliktelsene. Konsernet fastset-
ter diskonteringsrenten ved slutten av hvert år. 
Dette er renten som skal benyttes for å 
bestemme nåverdien av de forventede fremtidige 
kontantstrømmene som er nødvendige for å 
oppfylle pensjonsforpliktelsene. I fastsettelsen av 
diskonteringsrenten legger konsernet til grunn en 
rente for statsobligasjoner eller obligasjoner med 
høy kredittverdighet i den valuta forpliktelsene vil 
bli utbetalt og med en løpetid tilnærmet lik pen-
sjonsforpliktelsene. Denne og andre nøkkelforut-
setninger 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 ekspone-
ring for hver av de ovennevnte risikiene, mål, 
prinsipper og prosesser for måling og håndtering 
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. 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 avsetnin-
gene. Se note 36.

Regnskapsprinsipper
Regnskapsprinsippene som fremkommer neden-
for, er anvendt konsistent for alle perioder og 
selskaper som presenteres i konsernregnskapet. 
 Sammenligningstall er omklassifisert i sam-
svar med årets presentasjon. I tillegg er sam-
menligningstallene 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 sty-
ring. Som regel eier konsernet direkte eller indi-
rekte mer enn femti prosent av stemmerettig-
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hetene. I betraktninger om hvorvidt det forelig-
ger kontroll over en enhet, tas det hensyn til 
potensielle stemmeretter som er utøvbare. Dat-
terselskaper er inkludert i konsernregnskapet fra 
den dagen kontroll oppnås og til den opphører. 
Der det er nødvendig, er datterselskapers prin-
sipper for regnskapsutarbeidelse justert for å 
sikre samsvar med konsernets regnskapsprin-
sipper.

Investeringer i tilknyttede selskap
Konsernets investeringer i tilknyttede selskap 
regnskapsføres i henhold til egenkapitalmeto-
den. Et tilknyttet selskap defineres som et sel-
skap hvor konsernet har betydelig innflytelse, 
men som ikke er datterselskap eller felleskon-
trollert virksomhet. Som regel eier konsernet mel-
lom 20 og 50 prosent av stemmerettene. Potensi-
elle stemmeretter som er utøvbare tas med i vur-
deringer av hvorvidt det foreligger betydelig 
innflytelse over en enhet. Investeringer i tilknyt-
tede selskap regnskapsføres etter egenkapital-
metoden, og førstegangsinnregnes til anskaffel-
seskost. Investeringene inkluderer goodwill ved 
overtakelse, redusert for akkumulert tap ved ver-
difall. Konsernregnskapet inkluderer konsernets 
andel av inntekter, kostnader og egenkapitalbe-
vegelser, etter omarbeiding til konsernets regn-
skapsprinsipper, fra det tidspunkt betydelig inn-
flytelse 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 garanti for forpliktelser for-
bundet med det tilknyttede selskapet.

Felleskontrollert virksomhet
Felleskontrollert virksomhet er enheter med øko-
nomisk aktivitet som konsernet sammen med 
andre har felles kontroll over gjennom en kon-
traktsfestet avtale mellom partene. Konsern-
regnskapet inkluderer konsernets forholdsmes-
sige andeler av enhetenes eiendeler, forpliktel-
ser, inntekter og kostnader linje for linje fra det 
tidspunkt felles kontroll oppnås og til felles kon-
troll 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 drifts-
poster. 

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 drifts-
midler, restruktureringskostnader og andre 
vesentlige forhold som ikke antas å være av 
tilbakevendende natur. Beløpet som framkom-
mer inkluderes i driftsresultatet. 

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

omregning av regnskaper og transaksjoner i 
utenlandsk valuta 
Funksjonell valuta
Postene i regnskapet til hvert enkelt dattersel-
skap i konsernet blir først regnskapsført i funk-
sjonell valuta, dvs. den valuta som best reflekte-
rer de økonomiske forhold og omgivelser som er 
relevante for det aktuelle datterselskapet. Kon-
soliderte regnskaper presenteres i norske kroner 
(NOK), som er morselskapets funksjonelle 
valuta.

Transaksjoner og mellomværender
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til 
funksjonell valuta for de respektive konsernsel-
skapene med valutakurs på transaksjonstids-
punktet. Fordringer og forpliktelser i utenlandsk 
valuta omregnes til funksjonell valuta til gjel-
dende kurs på balansedagen. Valutagevinster 
og -tap som oppstår som resultat av slike trans-
aksjoner og omregning av monetære eiendeler 
og forpliktelser i utenlandsk valuta, innregnes i 
resultatregnskapet. Valutakursdifferanser som 
fremkommer ved omregning av operasjonelle 
poster, innregnes i driftsresultatet i resultatregn-
skapet. Valutakursdifferanser som fremkommer 
ved omregning av finansielle eiendeler og for-
pliktelser, innregnes netto som finansiell post i 
resultatregnskapet.

Konsernselskaper
Resultatregnskaper og kontantstrømmer til dat-
terselskaper 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. Omregnings-
differanse som fremkommer ved omregning av 
nettoinvestering i utenlandsk virksomhet, og fra 
relaterte sikringsobjekter spesifiseres som 
omregningsdifferanse i egenkapitalen. 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 framtid.
Slike valutagevinster eller –tap på fordringer og 
gjeld vurderes som en del av nettoinvesteringen 
i den utenlandske virksomheten, og innregnes 
direkte i egenkapital, som omregningsreserve.

Elimineringer av transaksjoner 
ved konsolidering
Konserninterne mellomværende og transaksjo-
ner, samt urealiserte inntekter og kostnader fra 
konserninterne transaksjoner, elimineres i kon-
sernregnskapet. Urealiserte gevinster fra trans-
aksjoner med selskap regnskapsført etter egen-
kapitalmetoden elimineres mot investeringen i 
samsvar med konsernets eierandel. Urealiserte 
tap elimineres på samme måte, men kun i den 
grad det ikke er påviste verdifall.

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: markedsri-
siko (herunder endringer i valutakurser, renteri-
siko og prisrisiko), kredittrisiko, likviditetsrisiko 
og kontantstrøm renterisiko. Konsernets over-
ordnede plan for risikostyring fokuserer på ufor-
utsigbarheten i finansmarkedene og søker å 
minimalisere potensielle uheldige følger for kon-

sernets finansielle resultater. Konsernet benytter 
finansielle derivater for å sikre seg mot visse 
typer risikoeksponering. Risikostyring er under-
lagt prinsipper utarbeidet av styret. 

finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter som ikke er derivater
Finansielle instrumenter som ikke er derivater 
består av investeringer i gjelds- og egenkapital-
instrumenter, kundefordringer og andre fordrin-
ger, kontanter og kontantekvivalenter, lån, leve-
randørgjeld og annen gjeld.
 Finansielle instrumenter som ikke er derivater 
og som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over 
resultatet, måles ved første gangs innregning til 
virkelig verdi tillagt alle direkte henførbare trans-
aksjonskostnader. Etter førstegangsinnregning 
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 
enkelte 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 Verdifall), samt kurs-
gevinster og -tap på monetære poster tilgjenge-
lig for salg. Når en investering er fraregnet, over-
føres 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 salgsbeslutnin-
ger gjøres basert på deres virkelige verdi. Ved 
første gangs innregning, innregnes henførbare 
transaksjonsutgifter i resultatet når de påløper. 
Instrumentene måles til virkelig verdi, og endrin-
ger i verdien innregnes i resultatet.  

Annet
Andre finansielle instrumenter som ikke er deri-
vater måles til amortisert kost, ved hjelp av 
effektiv rente-metoden, redusert for eventuelt 
tap ved verdifall.

finansielle derivater
Konsernet har finansielle derivater for å sikre seg 
mot rente- og valutarisiko. Ved førstegangsinn-
regning måles derivater til virkelig verdi. Henfør-
bare transaksjonsutgifter innregnes i resultatet 
når de påløper. Etter første gangs innregning 
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 
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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 deri-
vater som kan separeres fra vertskontrakten, 
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 transak-
sjon (kontantstrømsikring) eller en ”firm commit-
ment” sikring (virkelig verdi sikring). 
Virkelig verdi sikring
Endring i virkelig verdi på derivater som er iden-
tifisert og kvalifiserer som virkelig verdi sikring, 
og som er en effektiv sikring er innregnet i resul-
tatregnskapet sammen med endring 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 endringer i 
virkelig verdi i resultatet. 
 Når sikringsinstrumentet ikke lenger oppfyller 
kriteriet for sikringsbokføring, utløper eller sel-
ges, avsluttes eller utøves, avvikles sikringsbok-
føringen. Akkumulert gevinst eller tap som er 
innregnet i egenkapitalen beholdes der til den 
forventede transaksjonen finner sted. Er sik-
ringsobjektet en ikke-finansiell eiendel, blir belø-
pet som er innregnet i egenkapital overført til 
balanseført verdi av eiendelen når den innreg-
nes. I andre tilfeller blir beløpet som er innregnet 
i egenkapital overført til resultatet i samme peri-
ode som sikringsobjektet påvirker resultatet.

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

Økonomiske sikringer
Sikringsbokføring benyttes ikke på derivater 
som økonomisk sikrer monetære eiendeler og 
forpliktelser i utenlandsk valuta. Endringer i vir-
kelig verdi på slike derivater innregnes i resulta-
tet som en del av gevinst eller tap på utenlandsk 
valuta. 

Sammensatte finansielle instrumenter
Konvertible obligasjoner
Obligasjoner som kan konverteres til aksjekapi-
tal i henhold til opsjon gitt til långiver, og hvor 
antall aksjer utstedt ikke endres ved forandringer 
i virkelig verdi, behandles som sammensatte 
finansielle instrumenter. Transaksjonsutgifter 
som er knyttet til utstedelse av et sammensatt 
finansielt instrument fordeles mellom forpliktelse 
og egenkapital i forhold til fordelingen av prove-
nyet. Egenkapitalkomponenten av konvertible 
obligasjoner beregnes som den delen av prove-
nyet fra utstedelsen som overstiger nåverdien av 
fremtidige rente- og avdragsinnbetalinger, dis-
kontert med markedsrenten for lignende forplik-
telser uten konverteringsrett. Rentekostnaden 
som innregnes i resultatregnskapet beregnes på 
grunnlag av effektiv rente-metoden. Egenkapi-
talkomponenten måles ikke på nytt etter første 

gangs innregning. Rente, utbytte, tap og gevin-
ster knyttet til forpliktelsen innregnes i resultatet. 
Utdeling til eierne innregnes i egenkapitalen, 
netto etter skatt.

Aksjekapital/egenkapital
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 kjø-
pes tilbake, innregnes vederlaget, inkludert 
direkte henførbare kostnader, som en reduksjon 
i egenkapitalen, netto etter skatt. Aksjene som 
er kjøpt klassifiseres som egne aksjer, presente-
res for seg, og reduserer total egenkapital. Når 
egne aksjer selges, eller utstedes på nytt, inn-
regnes mottatt beløp som en økning i egenkapi-
talen, og gevinst eller tap som følge av transak-
sjonen overføres til/fra opptjent egenkapital.

Omregningsreserve
Omregningsreserven inkluderer alle valutadiffe-
ranser som oppstår ved omregning av regnska-
per for virksomheter i utlandet, samt omregning 
av forpliktelser som sikrer Akers nettoinvesterin-
ger i utenlandske datterselskaper.

Sikringsreserve
Sikringsreserven gjelder såkalte kontantstrøms- 
sikringstransaksjoner som er inngått for å sikre 
mot endringer i inntekter og utgifter som følge 
av valutakursendringer. Resultateffekten av slike 
transaksjoner blir inkludert i resultatregnskapet 
ved resultatføring av prosjektets inntekter og 
kostnader etter fremdrift basert på en oppdatert 
totalkalkyle for prosjektet. Sikringsreserven 
omfatter den delen av verdien som ennå ikke er 
resultatført, men som føres direkte i egenkapita-
len. Reserven for virkelig verdi inkluderer akku-
mulert nettoendring i virkelig verdi av investerin-
ger tilgjengelige for salg inntil investeringen fra-
regnes.

Eiendom, anlegg og utstyr
Innregning og måling
Eiendom, anlegg og utstyr vurderes til anskaf-
felseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger 
og akkumulerte tap ved verdifall. 
 Anskaffelseskost inkluderer utgifter som er 
direkte henførbare til kjøp av eiendelen. Anskaf-
felseskost for egentilvirkede eiendeler inkluderer 
utgifter til råvarer, direkte lønnsutgifter, andre 
kostnader som er direkte knyttet til å få eiendelen 
til å virke slik den er tiltenkt, og kostnader ved å 
demontere og fjerne eiendelene, samt til å sette i 
stand anleggsstedet. Anskaffelseskost kan også 
inkludere gevinster eller tap fra kontantstrømssik-
ring ved kjøp av eiendom, anlegg og utstyr i uten-
landsk valuta, overført fra egenkapital. Lånekost-
nader på lån opptatt for å finansiere bygging av 
eiendom, anlegg og utstyr kapitaliseres i løpet av 
perioden som er nødvendig for å fullføre en eien-
del og klargjøre den for forventet bruk. Andre 
lånekostnader 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 driftsresultatet før 

avskrivninger og amortiseringer. Hvis beløpet er 
vesentlig og ikke antas å være av tilbakeven-
dende natur fremkommer beløpet under spesi-
elle driftsposter.
 Eiendeler som skal avhendes (holdt for salg), 
regnskapsføres til den laveste av bokført verdi 
og virkelig verdi med fratrekk for salgskostnader. 
Selskapet fordeler det beløpet som først ble 
regnskapsført for en enhet av eiendom, anlegg 
eller utstyr på eiendelens vesentlige komponen-
ter, og avskriver hver komponent for seg over 
utnyttbar levetid.

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 fremti-
dige økonomiske fordeler, og kostnadene kan 
måles pålitelig. Bokført verdi av delen som skif-
tes ut fraregnes. Kostnader ved løpende vedlike-
hold av eiendom, anlegg og utstyr innregnes 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 regnskapsfø-
res etter oppkjøpsmetoden. Goodwill represen-
terer beløp som oppstår ved overtakelse av dat-
terselskap, tilknyttede selskap og felleskontrol-
lerte virksomheter. Goodwill representerer 
differansen mellom anskaffelseskost ved overta-
kelse og virkelig verdi av de netto identifiserte 
eiendeler som er overtatt. Goodwill fordeles på 
kontantstrømgenererende enheter og blir testet 
årlig for verdifall. For tilknyttede selskap er 
balanseført verdi av goodwill inkludert i investe-
ringens balanseførte verdi. Negativ goodwill ved 
overtakelse innregnes direkte i resultatregn-
skapet. 
 Ved overtakelse av minoritetsinteresser 
(trinnvise kjøp) beregnes goodwill som differan-
sen mellom anskaffelseskost og balanseført 
verdi av nettoeiendeler på tidspunkt for det 
enkelte kjøp.
 Goodwill vurderes til anskaffelseskost, fra-
trukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

Forskning og utvikling
Utgifter til forskningsaktiviteter, som utføres med 
forventning om å oppnå ny vitenskapelig eller 
teknisk kunnskap og forståelse, blir innregnet 
som kostnader i resultatregnskapet i den perio-
den de påløper. 
 Utgifter til utviklingsaktiviteter, hvor fors-
kningsresultater er benyttet i en plan eller modell 
for produksjon av nye eller vesentlig forbedrede 
produkter eller prosesser, blir balanseført i den 
grad produktet eller prosessen er teknisk og 
kommersielt gjennomførbar og konsernet har 
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tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklin-
gen. Utgiftene som aktiveres, inkluderer materi-
alkostnader, direkte lønnskostnader og en andel 
av fellesutgifter. Andre utviklingsutgifter blir inn-
regnet i resultatregnskapet i den perioden de 
påløper.
 Balanseførte utviklingsutgifter vurderes til 
anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte 
avskrivninger og tap ved verdifall.

Andre immaterielle eiendeler
Andre immaterielle eiendeler (patenter, varemer-
ker, fiskekonsesjoner og andre rettigheter) som 
anskaffes, vurderes til anskaffelseskost, fratruk-
ket eventuelle akkumulerte avskrivninger og tap 
ved verdifall. Utgifter til intern utviklet goodwill 
og varemerker innregnes i resultatregnskapet 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 leieavta-
ler (finansiell leasing). 
 Finansielle leieavtaler innregnes ved leieavta-
lens 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. Finan-
sieringskostnader føres som finanskostnad i 
resultatregnskapet. 
 Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og 
fordel forbundet med eierskap beholdes av 
utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavta-
ler. Innbetalinger i henhold til operasjonelle lei-
eavtaler med fradrag for eventuelle incentiver 
mottatt fra utleier, utgiftsføres lineært i resultat-
regnskapet slik at det blir en konstant periodisk 
rentesats beregnet på gjenværende 
forpliktelse i balansen.

Biologiske eiendeler  
Ved regnskapsføring av levende fisk er hovedre-
gelen at slike eiendeler, inkludert levende fisk, 
skal måles til virkelig verdi fratrukket estimerte 
omsetningsutgifter. Aker estimerer virkelig verdi 
av biologiske eiendeler basert på markedspris 
for sløyd ørret og piggvar på balansedagen. Fisk 
i sjø under slaktevekt baseres på de samme 
prinsipper, men prisen justeres i forhold til hvor 
langt fisken har kommet i vekstsyklusen. Prisen 
justeres ikke lavere enn kostpris med mindre en 
forventer et tap ved fremtidig salg. Andre biolo-
giske eiendeler (rogn, yngel, smolt) verdsettes til 
kostpris da det har skjedd liten biologisk trans-
formasjon.

Varelager
Varelager regnskapsføres til det laveste av 
anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. 
Anskaffelseskost er basert på først-inn først-ut 
(FIFO) prinsippet. For produserte varer og arbeid 
under utføring omfatter anskaffelseskostnad 
kostnader til råvarer, direkte arbeid og andre 
direkte kostnader samt tilhørende faste produk-
sjonskostnader (som beregnes med utgangs-
punkt i normal kapasitetsutnyttelse); lånekostna-
der inkluderes ikke. 
 I anskaffelseskost for beholdninger kan også 
elementer overført fra egenkapitalen være inklu-
dert. Dette vil være gevinster eller tap i forbin-
delse med kontantstrømssikring ved kjøp i uten-
landsk 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 kontraktskostna-
der og estimerte totale kontraktskostnader. Der-
som det ikke kan gis et pålitelig estimat av det 
endelige utfallet av en kontrakt, skjer innregning 
bare i den grad påløpte kostnader forventes 
inndekket. Forventede fremtidige tap på arbeid 
utført i henhold til inngåtte kontrakter, utgiftsfø-
res og klassifiseres som periodisert kostnad/
avsetning under kortsiktig gjeld i balansen. Tap 
på kontrakter tas fullt ut så snart de er kjent. 
Innregnede inntekter fra kontrakter omfatter 
fortjeneste på endringsordre og omtvistede 
beløp når realisering, slik ledelsen vurderer det, 
er sannsynlig og rimelige estimater kan utarbei-
des. Prosjektkostnader omfatter kostnader 
direkte knyttet til den enkelte kontrakt samt indi-
rekte kostnader som kan henføres til gjeldende 
kontrakt. Opparbeidet prosjektinntekt klassifise-
res som driftsinntekt i resultatregnskapet. 
Løpende prosjekter klassifiseres som kortsiktige 
prosjekter i balansen. Forskudd fra kunder mot-
regnes i balansen mot kontrakter under utførelse 
i den utstrekning forskuddet er medgått til å 
finansiere beholdninger knyttet til det oppdrag 
forskuddet gjelder. Mottatte kundeforskudd 
utover det som er avregnet mot beholdninger 
klassifiseres som kortsiktig gjeld. 

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 objek-
tive indikasjoner på at en eller flere hendelser 
har hatt en negativ effekt på estimert fremtidig 
kontantstrøm for eiendelen.
 Tap ved verdifall knyttet til en finansiell eien-
del som måles til amortisert kost utgjør forskjel-
len mellom balanseført verdi og nåverdi av esti-
merte fremtidige kontantstrømmer, diskontert 
med opprinnelig 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. Reste-
rende finansielle eiendeler vurderes samlet i 
grupper av eiendeler med likeartede kredittri-
siko-trekk. 
 Tap ved verdifall innregnes i resultatet. Akku-
mulerte tap knyttet til en finansiell eiendel til-
gjengelig for salg, tidligere innregnet i egenkapi-
talen, overføres til resultatet.
 Tap ved verdifall reverseres dersom reverse-
ringen objektivt kan knyttes til en hendelse som 
finner sted etter at tapet ble innregnet. For finan-
sielle eiendeler målt til amortisert kost og obliga-
sjoner klassifisert som tilgjengelige for salg, inn-
regnes reverseringen i resultatet. For egenkapital-
instrumenter klassifisert som tilgjengelige for salg 
innregnes reverseringen direkte i egenkapital.

Ikke-finansielle eiendeler
På balansedagen vurderes det om det er indika-
sjon på verdifall knyttet til balanseført verdi av 
ikke-finansielle eiendeler, med unntak av varela-
ger og eiendeler ved utsatt skatt.
 Er slike indikasjoner tilstede, estimeres eien-

delens gjenvinnbare beløp. For goodwill og 
immaterielle eiendeler som ennå ikke er tilgjen-
gelige for bruk, eller som har ubestemt utnyttbar 
levetid, estimeres gjenvinnbart beløp på balan-
sedagen.
 Gjenvinnbart beløp for en eiendel eller en 
kontantgenererende enhet er det høyeste av 
bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgif-
ter. Ved vurdering av bruksverdi neddiskonteres 
estimerte fremtidige kontantstrømmer til nåverdi 
med en markedsbasert diskonteringsrente før 
skatt. 
 Renten hensyntar tidsverdien av penger og 
eiendelsspesifikk risiko. I vurderingen grupperes 
eiendeler i den minste identifiserbare gruppen av 
eiendeler som genererer inngående kontant-
strømmer, og som i all vesentlighet er uavhen-
gige av inngående kontantstrømmer fra andre 
eiendeler eller grupper av eiendeler (kontantgene-
rerende enhet). Goodwill allokeres til den kontant-
genererende enheten som forventes å få fordeler 
av synergien knyttet til sammenslutningen.
 Tap ved verdifall innregnes i resultatet der-
som balanseført verdi for en eiendel eller kon-
tantgenererende enhet overstiger beregnet gjen-
vinnbart beløp. Ved innregning av tap ved verdi-
fall knyttet til kontantgenererende enheter, 
reduseres først balanseført verdi av eventuell 
goodwill. Deretter fordeles eventuelt gjenvæ-
rende beløp forholdsmessig på øvrige eiendeler i 
enheten (gruppen av enheter).
 Tap ved verdifall knyttet til goodwill reverse-
res ikke. For andre eiendeler vurderes det på 
balansedagen om det finnes indikasjoner på at 
tap ved verdifall ikke lenger er til stede eller er 
redusert. 
 Tap ved verdifall reverseres dersom estima-
tene i beregningen av det gjenvinnbare beløpet 
er endret. Reversering foretas kun inntil balanse-
ført verdi tilsvarer verdien som ville vært balan-
seført, netto etter avskrivning, dersom 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 for-
pliktelsen på balansedagen minus virkelig verdi 
av ordningens eiendeler, med justeringer for 
aktuarielle gevinster/tap og kostnader ved tidli-
gere perioders pensjonsopptjening. Den ytelses-
baserte forpliktelsen beregnes av uavhengige 
aktuarer og måles som nåverdien av estimerte 
fremtidige kontantutbetalinger. Kostnadene ved 
å stille pensjoner til rådighet belastes resultat-
regnskapet slik at de regulære kostnadene forde-
les over de ansattes antall tjenesteår. Aktuarielle 
gevinster og tap som forårsakes av erfaringsjus-
teringer, endringer i aktuarielle forutsetninger og 
endringer i pensjonsordninger regnskapsføres 
over det gjennomsnittlige antall gjenværende 
tjenesteår for de ansatte det gjelder. For inn-
skuddsbaserte pensjonsordninger betales inn-
skuddene til pensjonsforsikringsordninger. Når 
innskuddene er betalt, gjenstår ingen ytterligere 
betalingsforpliktelser. Innbetalinger til innskudds-
baserte pensjonsordninger belastes resultatregn-
skapet 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.
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Beregnet avsetning utgjør nåverdi av forventet 
fremtidig kontantstrøm, neddiskontert med en 
markedsbasert diskonteringsrente før skatt. 
Renten hensyntar tidsverdien av penger og risi-
koen 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 kon-
sernet 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 innreg-
nes når forventede inntekter fra en kontrakt er 
lavere enn kostnadene ved å oppfylle de kon-
traktsrettslige forpliktelser. Beregnet avsetning 
utgjør det laveste av nåverdi av forventet kost-
nad ved å avbryte kontrakten, eller forventet 
netto tap ved å oppfylle kontrakten. Før avset-
ning gjennomføres innregnes alle tap ved verdi-
fall 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 økono-
misk 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 len-
ger 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, innregnes 
kontraktsinntekter og -kostnader forholdsmessig 
i resultatregnskapet etter kontraktens fullførings-
grad. Fullføringsgrad vurderes på grunnlag av en 
gjennomgang av arbeid utført. Forventet kon-
traktstap innregnes direkte i resultatregnskapet.
 Inntekter relatert til bareboat charter blir inn-
regnet over leieperioden. Time-charter kontrak-
ter kan inneholde et element av inntektsdeling 
med befrakter. Inntekter relatert til inntektsdeling 
blir innregnet i resultatet når beløpet kan fastset-
tes.

offentlige tilskudd
Et ubetinget offentlig tilskudd innregnes i resul-
tatet når konsernet har rett til å motta tilskuddet. 
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 utgif-
ter, innregnes i resultatet på en systematisk 
måte i de samme periodene som utgiftene pålø-
per. Tilskudd som kompenserer for anskaffelses-
kost av en eiendel, innregnes i resultatet på en 
systematisk 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 betingel-
sene for variabel leie er oppfylt og justeringsbe-
løpet er kjent.

utforskningskostnader for olje og gass 
virksomhet
Selskapet anvender ”successful efforts meto-
den” ved bokføring av utforsknings- og utbyg-
gings kostnader. Alle utforskningskostnadene 
(inklusiv kjøp av seismikk, seismikk studier, egne 
timer), med unntak av kjøp av lisensrettigheter 
og direkte borekostnader for utforskningsbrøn-
ner 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 sikringsinstrumenter 
innregnet i resultatet. Renteinntekter innregnes 
ved bruk av effektiv rente-metoden.
 Mottatt utbytte inntektsføres når det vedtas av 
generalforsamlingen i det foretak det mottas fra. 
 Finanskostnader består av rentekostnader på 
lån, renteeffekten på neddiskonterte avsetninger, 
endringer i virkelig verdi for finansielle eiendeler til 
virkelig verdi over resultatet, resultatført verdifall på 
finansielle eiendeler, og resultatført tap på sikrings-
instrumenter. Lånekostnader innregnes i resultatet 
ved bruk av effektiv rente-metoden. Lånekostna-
der på lån opptatt for å finansiere bygging av eien-
dom, 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 skattepliktig 
inntekt for året, basert på skattesatser som var 
vedtatt eller i all hovedsak vedtatt på balanseda-
gen. 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 for-
skjeller innregnes ikke utsatt skatt:
  -  førstegangsinnregning av eiendeler eller 

forpliktelser i en transaksjon som ikke er en 
virksomhetssammenslutning og som ikke 
påvirker regnskapsmessig eller skattepliktig 
inntekt ved innregningen 

 -  forskjeller knyttet til investeringer i datter-
selskap 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 skat-
tesats på tidspunkt for reversering av de midler-
tidige forskjellene.

Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt mot-
regnes dersom:
 -  konsernet har juridisk rett til å motregne 

eiendeler 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 forpliktelser samtidig 

Eiendel ved utsatt skatt innregnes i den grad det er 
sannsynlig at den kan utnyttes mot fremtidig skat-
tepliktig inntekt. Posten revurderes på hver balan-
sedag, og reverseres i den grad det ikke lenger er 
sannsynlig at skattefordelen vil bli realisert. 

Avviklet virksomhet
Avviklet virksomhet er en separat og vesentlig del 
av en virksomhet eller et separat og vesentlig 
geografisk område, som er solgt eller klassifise-
res som holdt for salg. Det kan også være et dat-
terselskap anskaffet kun med den hensikt å vide-
reselge det. Klassifisering som avviklet virksom-
het 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.

Avgift utbytte
Utbytte føres i regnskapet i den rapporterings-
perioden 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. 
 Beregningen av utvannet resultat per aksje 
samsvarer med beregningen av ordinært resultat 
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 ordi-
nære aksjene, og justeres for eventuelle andre 
endringer i inntekt eller kostnad som ville følge 
av konvertering av de utvannende potensielle 
ordinære aksjene. Vektet gjennomsnittlig antall 
ekstra ordinære utestående aksjer som ville vært 
utestående under forutsetning av konvertering 
av alle utvannende potensielle ordinære aksjer, 
øker det gjennomsnittlige antallet utestående 
ordinære aksjer.

Sammenligningstall
Der det er påkrevd, er sammenligningstall justert 
slik at de harmonerer med endringene i innevæ-
rende års regnskapspresentasjon.

Segmentrapportering
Segmentinndelingen er basert på de viktigste 
kildene til og typene av risiko og avkastning for 
konsernet, i tillegg til konsernets interne rappor-
teringsstruktur. Konsernet benytter virksomhets-
segmenter som primært rapporteringssegment; 
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geografiske segmenter nyttes som sekundært 
rapporteringssegment. 
 Salg mellom segmentene skjer på forret-
ningsmessige vilkår.

Konsernet har følgende virksomhetssegmenter:
–  Aker Philadelphia Shipyard (design og bygging 

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

leier ut skip for produksjon av olje og gass, 
samt lagring og lossing av olje)

–  Aker Drilling (offshore boreriggselskap, eier, 
opererer og leier ut 6.generasjons borerigger 
Riggene er under bygging og vil bli levert i 2009)

–  Aker Exploration (rendyrket leteselskap som 
leter etter olje og gass på norsk

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

sjømat)
–  Aker BioMarine (Bioteknologiselskap – 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 segmenter:
 -  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 forpliktelser. 
Virkelig verdi fastsettes for måle- og/eller opp-

lysningsformål, basert på metoder beskrevet 
nedenfor. Der det er relevant er det gitt ytterli-
gere informasjon om de forutsetninger som er 
anvendt i notene for de respektive eiendeler 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 anleggs-
enheter, utstyr og inventar er basert på mar-
kedspriser for tilsvarende eiendeler.

Immaterielle eiendeler
For patenter og varemerker overtatt i en virk-
somhetssammenslutning er virkelig verdi basert 
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 
virksomhets¬sammenslutning er estimert salgs-
pris i ordinær virksomhet fratrukket utgifter til 
ferdigstilling og salg, tillagt en fortjenestemargin 
basert 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. Virke-
lig verdi for investeringer som holdes til forfall er 
kun for informasjonsformål.

Kundefordringer og andre fordringer
Virkelig verdi av kundefordringer og andre for-
dringer, med unntak av anleggskontrakter under 
utførelse, beregnes som nåverdi av fremtidige 
kontantstrømmer, diskontert med markedsren-
ten på balansedagen.

Derivater
Virkelig verdi for valutaterminkontrakter er basert 
på noterte markedskurser, dersom tilgjengelig. 
Er markedskurser ikke tilgjengelig, fastsettes 
virkelig verdi ved å diskontere forskjellen mellom 
kontraktsmessig terminpris og den nåværende 
terminpris for gjenværende løpetid for kontrak-
ten, med risikofri rente (basert på statsobligasjo-
ner). 
 Virkelig verdi for rentebytteavtaler er basert 
på megleranslag. Anslagene er rimelighetsvur-
dert ved å diskontere de estimerte fremtidige 
kontantstrømmene basert på vilkårene og løpeti-
den for hver kontrakt, ved å bruke markedsren-
ten for et tilsvarende instrument på måletids-
punktet. 

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 kon-
vertible obligasjoner skilles konverteringsretten 
og lånet, og for lånet anvendes en markedsrente 
gjeldende for tilsvarende lån uten konverterings-
rett. For finansielle leieavtaler er markedsrenten 
basert på tilsvarende leieavtaler.
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 ■ NotE 2: oVERtAgElSE AV DAttERSElSKApER

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 kjøpte Aker Capital AS 41,9 mill aksjer for totalt 1 633 mill kroner og eierandelen økte fra 44,97% ved årsskifte til 89,98% 
ved utgangen av februar 2008.
Senere kjøpte og tvangsinnløste Aker Capital AS samtlige aksjer i Aker Drilling for i overkant av 370 mill kroner. 

Detaljer over netto eiendeler anskaffet og negativ goodwill er som følger:
Verdiregulering Ytterligere

eierandel pr 31.12 kjøp i
2007 2008

Anskaffelseskost (mill kroner) 44,97% 55,03% Sum
  
 - Kostpris tilknyttet andel pr 31.12.2007  -1 319  -1 319 
 - Verdi tingsinnskudd ved etablering av Aker Drilling AS i 2005  -314  -314 
 - Ytterligere kjøp i 2008  -2 006  -2 006 

Sum anskaffelseskost  -1 633  -2 006  -3 639 

Virkelig verdi av netto eiendeler anskaffet  1 773  2 170  3 943 

Revaluering/negativ goodwill  140  164  305 

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  6 137  117  6 020 
Immaterielle eiendeler  926  -    926 
Andre langsiktige anleggsmidler  78  -    78 
Finansielle instrumenter og andre eiendeler  1 120  -    1 120 
Rentebærende kortsiktige fordringer  3 291  3 291 
Kontanter og kontantekvivalenter  154  -    154 

Sum eiendeler  11 706  117  11 589 

Rentebærende lån og kreditter  -4 048  22  -4 070 
Finansielle instrumenter  -324  -    -324 
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser  -3 202  -    -3 202 
Utsatt skatt og avsetninger  -189  -    -189 

Netto eiendeler  3 943  139  3 804 

Minoritetsinteresser  -    -    -   

Netto eiendeler anskaffet  3 943  139  3 804 
 

Virkelig verdi justering er relatert til riggene Aker Barents og Aker Spitsbergen. Verdien er basert på fremdrift på den enkelte rigg og er estimert til 78% for 
Aker Spitsbergen og 62% for Aker Barents pr 31.12.2007. 
Verdiregulering eierandel pr 31.12.2007 på 44,97% på 140 mill kroner er i henhold til IFRS 3.59 regulert direkte mot egenkapital, mens negativ goodwill 
ved kjøp av 55,03% på 164 mill kroner i 2008 er inntektsført.
I 12-måneders perioden frem til 31. desember 2008 bidro Aker Drilling med et negativt resultat etter skatt på 286 mill kroner.

Oppkjøp i Aker Seafoods - Aqua Finance S.A.
Aker Seafoods ASA har med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2008 kjøpt 70 prosent av aksjene i Aqua Finance S.A. som igjen eier Viviers de 
France S.A. Aqua Finance S.A. har deretter skiftet navn til Aker Seafoods France S.A. Aker Seafoods har opsjon på å kjøpe resterende 30 prosent, og 
selger har opsjon på å selge resterende 30 prosent av selskapet til Aker Seafoods. Regnskapet inkluderer derfor forventet kjøpesum for de resterende 
30 prosent av selskapet.

Selskapet driver produksjon av ferske sjømatprodukter i to fabrikker i Frankrike samt oppdrett av ørret og piggvar i Frankrike og Spania. 
Hovedkontoret ligger i Castets i Frankrike.  

Detaljer over netto eiendeler anskaffet er som følger:
Anskaffelseskost (mill kroner)
 - Utgifter som er direkte henførbare til kjøpet 7
 - Betaling i kontanter 44
 - Forventede fremtidige betalinger i kontanter 68

Sum anskaffelseskost 119

Virkelig verdi av netto eiendeler anskaffet 84

Goodwill 35
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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

Lisenser  5  5  0 
Eiendom, anlegg og utstyr  103  44  59 
Andre langsiktige anleggsmidler  16  0  16 
Kortsiktige operasjonelle eiendeler  128  -1  129 
Kontanter og kontantekvivalenter  30  -    30 

Sum eiendeler  282  48  234 

Rentebærende lån og kreditter  -63  -    -63 
Langsiktige avsetninger  -1  -    -1 
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser  -122  2  -123 
Kortsiktige avsetninger  -12  -    -12 

Netto eiendeler anskaffet  84  50  34 

Virkelig verdivurdering på 49 mill kroner kan i hovedsak henføres til oppdrettsanlegget i Saint Julien.  
I 12-måneders perioden frem til 31. desember 2008 bidro Aqua Finance S.A. med et resultat før skatt på 6 mill kroner.

Total utbetaling i 2008 ved kjøp av datterselskap, inklusive likvider kjøpt er som følger:
Aker Aqua 

Beløp i mill kroner Drilling Finance Sum

Utgifter som er direkte henførbare til kjøpet  -    -7  -7 
Betaling i kontanter  -2 006  -44  -2 050 

total utbetaling  -2 006  -51  -2 057 

Likvider kjøpt  154  30  184 

utbetaling ved kjøp av datterselskap, inklusive likvider kjøpt  -1 852  -21  -1 873 

 ■ NotE 3: AVVIKlEt VIRKSoMHEt

Nedsalg av Aker American Shipping i 2008   
Aker solgte den 6. juni 2008 9 182 520 aksjer i Aker American Shipping ASA til kurs 90 kroner per aksje. Det er inngått en total return swap(TRS) avtale 
som innebærer en eksponering mot det samme antallet aksjer til swap kurs på 91,6928 kroner per aksje. TRS-avtalen rulleres på tre måneders basis, og 
utløper 6. juni 2009 med kontantoppgjør.
Før transaksjonen eide Aker 14 675 950 aksjer i Aker American Shipping gjennom Aker American Shipping Holding. Etter salget eier Aker 5 493 430 
aksjer i det børsnoterte rederiet. Akers finansielle eksponering i Aker American Shipping er den samme som før aksjesalget, men eierskapet og 
aksjonærrettighetene er redusert fra 53,2 til 19,9 prosent.
Den regnskapsmessige gevinst ved transaksjonen på 266 mill kroner og Aker American Shipping resultat for alle periodene er presentert i 
resultatregnskapet som resultat avviklet virksomhet.
I tillegg vises nedenfor netto operasjonelle eiendeler og forpliktelser pr 31. mars 2008 og kontantstrøm til Aker American Shipping i 2007 og 2008. 

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 19.1.2007 og 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 og 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 2007 er presentert i resultatregnskap 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 2007 ble salget formelt gjennomført.
I resultatregnskapet for 2007 er Aker Material Handling presentert som avviklet virksomhet.
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Finansielle data Aker Yards, Aker Material Handling og Aker American Shipping:

Resultatregnskap 2008
Aker American total

Beløp i mill kroner Shipping 2008

Driftsinntekter   60   60 
Driftskostnader  - 8  - 8 

EBItDA   52   52 

Avskrivninger og amortiseringer  - 31  - 31 
Spesielle driftsposter  -  - 

Driftsresultat   21   21 

Andel resultat fra tilknyttede selskaper  -  - 
Netto finansposter/andre poster  - 180  - 180 

Resultat før skatt  - 159  - 159 

Skattekostnad  -  - 

periodens resultat  - 159  - 159 

Salgsgevinst    268   268 
Skattekostnad  -  - 

Resultat fra avviklet virksomhet   109   109 

Resultatregnskap 2007
Aker Yards Aker Material Aker American total

Beløp i mill kroner  Handling Shipping 2007

Driftsinntekter  -  1 460   74  1 534 
Driftskostnader  -  -1 388  - 11  -1 399 

EBItDA  -   72   64   136 

Avskrivninger og amortiseringer  -  - 25  - 40  - 65 
Spesielle driftsposter  -  -  -  - 

Driftsresultat  -   47   24   71 

Andel resultat fra tilknyttede selskaper   15  -  -   15 
Netto finansposter/andre poster  -  - 21  - 278  - 299 

Resultat før skatt   15   26  - 255  - 214 

Skattekostnad  -  - 2  - 4  - 6 

periodens resultat   15   24  - 258  - 219 

Salgsgevinst   2 632   102  -  2 734 
Skattekostnad  -  -  -  - 

Resultat fra avviklet virksomhet  2 647   126  - 258  2 515 

Netto rentefrie eiendeler og forpliktelser på nedsalg/salgstidspunktet 
  

Aker Yards Aker Material Handling Aker American Shipping

Beløp i mill kroner Pr 01.01.2007 Pr 30.09.2007 Pr 31.03.2008

Eindommer, anlegg og utstyr  3 469   178  1 609 
Immaterielle eiendeler  1 645   215  - 
Andre langsiktige eiendeler  1 076   47   548 
Kortsiktige operasjonelle eiendeler  15 882   593   193 
Andre langsiktige forpliktelsr  -13 857  - 482  - 
Kortsiktige operasjonelle forpliktelser  -8 517  - 416   -339 

Netto rentefrie eiendeler og forpliktelser  - 302   135  2 011 

Kontantstrøm
Aker Aker Material Aker American Shipping

Yards Handling

Beløp i mill kroner 2007 2007 2008 2007

Netto kontantstrøm fra drift  -  - 37  15  - 2 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -  - 17  -46  - 2 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -   39  95   7 
Kontantvederlag avviklet virksomhet 1)  - 676   252  -26  - 

Kontantstrøm fra virksomhetene  - 676   237  38   3 
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1) Kontantvederlag er beregnet som følger:
Aker Yards Aker Material Aker American

Beløp i mill kroner  Handling Shipping

Mottatt kontantvederlag  5 633  330  826 
Avhendede kontanter  -6 247  -40  -852 

Sum kontantvederlag før salgsomkostninger  -614  290  -26 

Salgsomkostninger  -62  -38  -   

Sum  -676  252  -26 

 ■ NotE 4: VIRKSoMHEtSSEgMENtER og gEogRAfISKE SEgMENtER

Segmentinformasjon presenteres for virksomhetssegmenter og geografiske segmenter. Det primære format, virksomhetssegmenter, er basert på 
konsernets ledelses- og internrapporteringsstruktur.

De operative selskapene i gruppen som utgjør virksomhetssegmentene produserer og tilbyr produkter og service som har forskjellig avkastnings-og 
risikostruktur. Se årsberetning for nærmere beskrivelse av de operative selskapene.

Driftsinntekter for geografiske segmenter er basert på kundens geografiske lokalisering mens segment eiendeler og segment investeringer er basert på 
geografisk lokalisering av selskaper.

Internprisingen mellom segmentene er basert på prinsippet om armlengdes avstand.

Aker 
Phila-

delphia
Shipyard

Aker 
Floating

Pro-
duction

Aker 
Drilling

Aker 
Explora-

tion
Aker

Seafoods

Aker
Bio-

Marine
Øvrig 

virksomhet
Avviklet

virksomhet Sum

 2008 - Virksomhetssegmenter 

Beløp i mill kroner

Eksterne driftsinntekter 1 576 1 501 0 0 2 718 85 515 6 395
Interne driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftsinntekter 1 576 1 501 0 0 2 718 85 515 6 395

EBItDA (Driftsres. før avskr.og amort.) 90 -50 -268 -497 144 -152 -148 -881

Avskrivninger og amortiseringer -40 -111 -5 -2 -107 -55 -77 -397
Spesielle driftsposter 0 -142 0 0 -13 20 233 98

Driftsresultat 50 -303 -273 -499 24 -187 8 -1 180

Andel resultat fra tilknyttede selskaper 0 0 0 0 0 0 616 616
Netto finansposter / Andre poster -49 -23 -152 238 -150 -76 -752 -964

Resultat før skatt 1 -326 -425 -261 -126 -263 -128 -1 528

Skattekostnad -10 0 139 307 47 -81 -43 359

Resultat fra videreført virksomhet -9 -326 -286 46 -79 -344 -171 -1 169

Resultat og salgsgevinst fra avviklet 
virksomhet (netto etter skatt)

0 0 0 0 0 -87 87 109 109

Årets resultat -9 -326 -286 46 -79 -431 -84 109 -1 060

Eiendom, anlegg og utstyr 495 6 290 11 293 3 1 064 478 1 810 21 433
Immaterielle eiendeler 77 740 1 116 50 1 222 524 -519 3 210
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper 0 0 0 0 13 0 4 727 4 740
Varelager, prosjekter under utfør.og 
korte rentefrie fordr. 1 280 222 1 050 485 798 124 445 4 404
Øvrige eiendeler 1) 212 386 4 714 871 205 798 6 276 13 462

Sum eiendeler 2 064 7 638 18 173 1 409 3 302 1 924 12 739 47 249

Leverandørgjeld og andre  
betalingsforpliktelser 289 35 770 60 511 146 6 504 8 315
Kortsiktige avsetninger 26 0 0 0 0 0 157 183
Øvrige forpliktelser 2) 1 108 6 297 13 410 457 1 966 1 278 -7 412 17 104

Sum forpliktelser 1 423 6 332 14 180 517 2 477 1 424 -751 25 601

Tap ved verdifall 0 -142 0 0 -9 -13 92 -72
Investeringer 3) 36 2 162 10 144 0 339 700 -304 13 077
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Aker 
Phila-

delphia
Shipyard

Aker 
Floating

Pro-
duction

Aker 
Drilling 4)

Aker 
Explora-

tion 5)
Aker

Seafoods

Aker
BioMa-

rine
Øvrig 

virksomhet
Avviklet

virksomhet Sum

 2007 - Virksomhetssegmenter 

Beløp i mill kroner

Eksterne driftsinntekter 1 547 591 0 2 230 75 775 5 218
Interne driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 0

Driftsinntekter 1 547 591 0 2 230 75 775 5 218

EBItDA (Driftsres. før avskr.og amort.) 76 -79 -12 178 -96 -101 -34

Avskrivninger og amortiseringer -42 -13 0 -82 -51 -79 -267
Spesielle driftsposter 0 0 6 0 -101 -95

Driftsresultat 34 -92 -12 102 -147 -281 -396

Andel resultat fra tilknyttede selskaper 0 0 0 0 0 1 086 1 086
Netto finansposter / Andre poster 3 -39 14 -82 -12 3 828 3 712

Resultat før skatt 37 -131 2 20 -159 4 633 4 403

Skattekostnad -12 -1 1 -11 45 20 42

Resultat fra videreført virksomhet 25 -132 3 9 -114 4 653 4 444

Resultat og salgsgevinst fra avviklet 
virksomhet (netto etter skatt)

0 0 0 -45 45 2 514 2 514

Årets resultat 25 -132 3 9 -159 4 698 2 514 6 958

Eiendom, anlegg og utstyr 393 2 887 32 895 617 398 1 705 6 927
Immaterielle eiendeler 59 679 3 1 133 538 347 0 2 759
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper 0 0 0 22 0 5 260 0 5 282
Varelager, prosjekter under utfør.og 
korte rentefrie fordr. 560 174 240 518 160 1 095 34 2 781
Øvrige eiendeler 1) 355 394 1 078 501 721 14 143 1 351 18 543

Sum eiendeler 1 367 4 134 1 353 3 069 2 036 21 243 3 090 36 292

Leverandørgjeld og andre 
betalingsforpliktelser 634 524 55 380 104 -126 246 1 817
Kortsiktige avsetninger 20 0 0 0 5 9 0 34
Øvrige forpliktelser 2) 185 2 282 434 1 655 1 037 2 230 2 004 9 827

Sum forpliktelser 839 2 806 489 2 035 1 146 2 113 2 250 11 678

Tap ved verdifall 0 -3 -1 -95 0 -99
Investeringer 3) 35 2 916 30 567 210 480 494 4 732

Geografiske segmenter Driftsinntekter basert på
kundens lokalisering

Sum eiendeler basert på
selskapenes lokalisering

Investeringer basert på
selskapenes lokalisering 3)

Beløp i mill kroner 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Norge  808  1 051  42 236  28 754  12 864  4 019 
EU  2 063  1 615  1 737  893  23  57 
Nord Amerika  1 705  1 742  2 578  6 260  36  529 
Asia  1 748  803  -    -    -    -   
Øvrige områder  71  81  698  385  154  126 
Avviklet virksomhet  -    -74  -    -    -    -   

Sum  6 395 5 218 47 249 36 292 13 077 4 732

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 (inkl. overtakelse ved virksomhetssammenslutning)
4) Aker Drilling er konsolidert som datterselskap i Aker konsern fra januar 2008.
5) Aker Exploration er konsolidert som datterselskap fra november 2007

Driftsinntekter per kategori
  

Beløp i mill kroner 2008 2007

Inntekter fra konstruksjonskontrakter  1 576  1 547 
Salgsinntekter  3 059  2 848 
Tjenester  1 397  603 
Øvrige  363  295 
Avviklet virksomhet  -    -74 

Sum  6 395  5 218 
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Nedenfor presenteres virksomhetssegmentene i Aker Seafoods:

Regnskap 2008 - Virksomhetssegmenter  
Foredling

Norge

Foredling
Foredling
Frankrike

Andre selskaper og
elimineringer SumBeløp i millioner kroner Fangst

Danmark og 
Sverige

Eksterne driftsinntekter 348 1235 592 526 16 2 718
Interne driftsinntekter 252 56 1 0 -309 0

Driftsinntekter 600 1292 593 526 -293 2 718

EBItDA (Driftsresultat før avskr.og amort.) 115 10 23 24 -28 144

Avskrivninger og amortiseringer -52 -28 -12 -11 -4 -108
Spesielle driftsposter -7 -11 6 -13

Driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler 55 -28 11 13 -26 24

Driftsresultat 55 -28 11 13 -26 24

Resultat fra tilknyttede selskaper 0
Netto finansposter -40 -81 -6 -7 -16 -150

Resultat før skatt 16 -110 5 6 -43 -126

Skattekostnad 10 28 -1 -5 15 47

Årets resultat 25 -82 3 1 -27 -79

Skip, eiendom, anlegg og utstyr 495 245 48 83 193 1 064
Immaterielle eiendeler 993 5 4 10 209 1 222
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper 3 1 266 126 1 -1 379 17
Varelager, prosjekter under utfør.og korte rentefrie fordr. 139 402 142 189 -75 798
Øvrig eiendeler 1) 369 209 57 30 -462 202

Sum eiendeler 1 999 2 127 378 313 -1 515 3 302

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 56 217 63 138 21 495
Kortsiktige avsetninger 36 30 9 17 -77 15
Øvrig forpliktelser 2) 1 094 880 113 116 -237 1 966

Sum forpliktelser 1 186 1 127 185 271 -292 2 477

Regnskap 2007 - Virksomhetssegmenter  
Foredling

Norge

Foredling
Foredling
Frankrike

Andre selskaper og
elimineringer SumBeløp i millioner kroner Fangst

Danmark og 
Sverige

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

Driftsinntekter 587 1336 618 0 -311 2 230

EBItDA (Driftsresultat før avskr.og amort.) 143 41 28 -34 178

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

Driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler 110 15 14 0 -38 102
Verdijustering av biologiske eiendeler 0

Driftsresultat 110 15 14 0 -38 102

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

Resultat før skatt 86 -29 14 0 -51 20

Skattekostnad -18 -3 -4 14 -11

Årets resultat 68 -33 10 0 -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 -55 519
Øvrig eiendeler 1) 497 318 50 -365 500

Sum eiendeler 2 098 2 153 302 0 -1 484 3 069

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

Sum forpliktelser 1 272 948 153 0 -338 2 035
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 ■ NotE 5: lØNNSKoStNADER

Lønnskostnader består av følgende:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Lønn  1 130  831 
Folketrygdavgift  94  57 
Pensjonskostnader  53  39 
Andre ytelser  176  56 

Sum før avviklet virksomhet  1 453  983 

Avviklet virksomhet  -2 

Sum  1 453  981 

Gjennomsnittlig antall ansatte  3 126  2 580 

Antall ansatte ved utgangen av året  3 221  2 599 

Antall ansatte ved utgangen av årets fordeles geografisk som følger:
Norge  1 586  1 212 
EU  626  342 
Nord Amerika  697  742 
Øvrige områder  312  303 

Sum  3 221  2 599 

 ■ NotE 6: ANDRE DRIftSKoStNADER

Andre driftskostnader består av følgende:

 

Beløp i mill kroner 2008 2007

Forskning og utvikling  2  1 
Leie- og leasingkostnader  44  33 
Tap ved verdifall på kundefordringer  7  4 
Andre driftskostnader  2 467  1 353 
Avviklet virksomhet  -9 

Sum  2 520  1 382 

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 2008 2007

Aker ASA 1 1 2 3
Datterselskaper 10 6 16 12

Sum 11 7 18 15

Andre tjenester fra revisor på 7 mill kroner består av 3 mill kroner i andre attestasjonstjenester, 1 mill kroner i skatterådgivning og 3 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 tilbakevende natur.

De spesielle driftspostene fordeler seg som følger:  

Beløp i mill kroner 2008 2007

Nedskrivning av immaterielle eiendeler (note 12)  -25  -95 
Negativ goodwill (note 2 og note 12)  164  -   
Nedskrivning av eiendom, anlegg og utstyr (note 11)  -47  -   
Reversering av nedskrivning på eiendom, anlegg og utstyr (note 11)  6  -   

Sum  98  -95 

Inntektsføring av negativ goodwill kan henføres til trinnvis oppkjøp av Aker Drilling i begynnelsen av 2008.
Nedskrivning av immaterielle eiendeler i 2007 kan henføres til goodwill ved etablering av Aker ASA i 2004.
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 ■ NotE 8:  fINANSINNtEKtER og fINANSKoStNADER

Resultatførte finansposter fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Renteinntekter  696  364 
Utbytteinntekter  3  36 
Andre finansinntekter   0  385 
Avviklet virksomhet  -    -36 

Sum finansinntekter  698  749 

Rentekostnader  -380  -516 
Netto agiotap/gevinst  343  -102 
Valuta gevinst (+) / tap (-) ved sikringsinstrumenter  -243  82 
Andre finanskostnader  -1 382  -56 
Avviklet virksomhet  -    315 

Sum finanskostnader  -1 662  -277 

Netto finansposter  -964  472 

Netto finansposter i 2008 og 2007 innregnet i resultat fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Renteinntekt på investeringer tilgjengelig for salg, uten verdifall  133  336 
Renteinntekt på investeringer tilgjengelig for salg, som har hatt verdifall  27    28 
Renteinntekter på bankinnskudd  536  234 
Utbytte på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  3  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 
Avviklet virksomhet  -36 

Sum finansinntekter  698  749 
 
Rentekostnad på finansielle forpliktelser målt til amortisert kost  -380  -516 
Netto valutatap (-)/gevinst(+)  343  -102 
Valuta gevinst (+) / tap (-) ved sikringsinstrumenter  -243  82 
Netto endring i virkelig verdi av finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat  -1 254 
Netto andre finanskostnader  -128  -56 
Avviklet virksomhet  315 

Sum finanskostnader  -1 662  -277 

Netto finansposter  -964  472 

Finansposter godskrevet/belastet direkte på egenkapital fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Omregningsdifferanser knyttet til utenlandske virksomheter  2 737  -736 
Endring i virkelig verdi på kontantstrømsikring  -227  24 
Verdiendring  -68  60 
Tidligere verdiendring resultatført  -    -33 

total  2 442  -685 

Poster ført direkte mot egenkapital fordeles på majoritet og minoritetsandel som følger:
Majoritetsandel   2 038  -471 
Minoritetsandel  404  -214 

total  2 442  -685 

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

Beløp i mill kroner 2008 2007

Verdiendring  -68  27 
Kontantstrømsikring  -199  24 
Kursregulering  2 305  -522 

total  2 038  -471 
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 ■ NotE 9:  ANDRE poStER

Beløp i mill kroner 2008 2007

Gevinst ved nedsalg av Aker Solutions  -    3 241 

Andre poster  -    3 241 

Aker Solutions i 2007
Aker besluttet den 17. januar 2007 å selge 5,4 millioner aksjer i Aker Solutions. Salget ble gjennomført den 18. januar 2007 og salgsummen var 3,6 milliar-
der kroner, tilsvarende 660 kroner pr. aksje. Etter nedsalget eide Aker 40,1% av aksjene i Aker Solutions.

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

 ■ NotE 10: SKAtt

SKATTEKOSTNAD
Innregnet i resultatregnskapet:
  

Beløp i mill kroner 2008 2007

Kostnad ved periodeskatt:
Årets netto tilgode (+) og betalbare(-) skatt  303  -34 
Justeringer for tidligere år  10 

Sum kostnad periodeskatt  313  -34 

Kostnader ved utsatt skatt:
Opprinnelse og reversering av midlertidige forskjeller  -24  67 
Fordel av innregnet skattemessig underskudd til fremføring 5
Skatt på kursregulering  70  -   

Sum utsatt skattekostnad  46  72 

Avviklet virksomhet  4 

Sum skattekostnad i resultatregnskapet  359  42 
 
Skattekostnader fordeles mellom Petroleumsskatteloven og ordinære skattelover:

Petroleumskattelov  384  1 
Ordinære skattelover  -25  41 

Sum skattekostnad i resultatregnskapet  359  42 

Avstemming av effektiv skattesats
 2008 2007

 % Beløp i mill kr % Beløp i mill kr

Resultat innen Petroleumsskatteloven  -492  3 
Resultat innen ordinære skattelover  -1 036  4 400 

Resultat før skatt     -1 528     4 403 

Nominell skattesats i Norge 28% 28%  290 28%  -1 161 
Nominell skattesats i Norge innen Petroleumskatteloven 78% 78%  384 78%  -2 
Forskjell skattesats Norge og utland 0%  5 0%  -   
Skattefrie driftsinntekter 1%  13 -24%  969 
Ikke-fradragsberettigede kostnader -25%  -383 0%  -14 
Effekt av ikke tidligere utnyttede skattemessige underskudd 0%  0 0%  5 
Kostnad ikke innregnet skattemessige underskudd til fremføring -15%  -229 0%  -   
Skattevirkning av tilknyttede selskaper 12%  176 -7%  304 
Øvrige forskjeller 7%  103 2%  -59 

Sum skattekostnad i resultatregnskapet 23%  359 -1%  42 
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EIENDELER OG FORPLIKTELSER VED UTSATT SKATT

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

Beløp i mill kroner 2008 2007

Balanse pr 1. januar  599  1 575 
Kursreguleringer  57  -71 
Kjøp og salg av datterselskaper  73  -1 056 
Utsatt skattekostnad  -24  72 
Effekt på utsatt skatt ved omklassifisering innen immaterielle eiendeler (se note 12)  -    81 
Utsatt skatt innregnet direkte mot egenkapitalen  18  -1 

Balanse pr 31. desember  723  599 
Eiendeler ved utsatt skatt  971  1 208 
Forpliktelser ved utsatt skatt (-)  -248  -609 

Balanse pr 31. desember  723  599 

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 2007  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 (skattekostnad) / skatteinntekt  -    -64  3  -268  207  -122 
Innregnet direkte mot egenkapitalen  -    -    -    -    -    -   
Kjøp og salg av datterselskaper  -    2  3  66  -    71 
Kursreguleringer  -    3  -    26  38  67 
Utligning  -253  -253 

pr 31. desember 2008  14  25  56  700  176  971 

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

Beløp i mill kroner 2008 2007

Aker Seafoods  111  165 
Aker BioMarine  -    87 
Aker Drilling  77 
Aker ASA med Holdingselskaper  573  748 
Andre selskaper 1)  210  208 

Sum  971  1 208 

1) Utsatt skattefordel i andre selskaper i 2008 kan blant annet henføres til datterselskapet Cork Oak Holding. 

 

Aker Seafoods:  
Utsatt skattefordel på 111 mill kroner fordeles på midlertidig forskjeller, i hovedsak anleggsmidler og fremførbare underskudd. Aker Seafoods fremførbare 
underskudd utgjør 162 millioner. Styret forventer et økt skattemessig resultat slik at det fremførbare underskuddet i selskapet vil være benyttet innen 5-7 
år. Hele Aker Seafoods utsatte skattefordel er balanseført ved utgangen av 2008.

Aker ASA med holdingselskaper, Aker Drilling, Aker Ocean Harvest og Cork Oak Holding: 
Utsatt skattefordel i Aker ASA med holdingselskaper, Cork Oak Holding, Aker Ocean Harvest og Aker Drilling samlet 0,9 mrd kroner . Etter en kontinuerlig 
vurdering av selskapets mulighet til å utnytte det fremførbare underskuddet har selskapet i løpet av de fem siste årene redusert det fremførbare underskuddet 
som ikke er innregnet i balansen med 791 mill kroner. Totalt utsatt skattefordel i Aker ASA med Holding, Aker Drilling, Aker Ocean Harvest og Cork Oak 
Holding som ikke er innregnet i balansen er 791 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 1 562 mill kroner ved utgangen av 2008.
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Bevegelsen i forpliktelser ved utsatt skatt i året er som følger:

Forpliktelser ved utsatt skatt:
 

Skattemessig
meravskrivning

 Gevinst ved   
måling til 

Beløp i mill kroner Prosjekter virkelig verdi Øvrige 1) Sum

Pr 1. januar 2007  -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  -   

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

Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt  -6  -4  107  1  98 
Innregnet direkte mot egenkapitalen  -    -    -    18  18 
Kjøp og salg av datterselskaper  -25  -    225  -198  2 
Effekt på utsatt skatt ved omklassifisering innen  
immaterielle eiendeler (se note 12)  -   
Kursreguleringer  -6  -1  -    -3  -10 
Utligning  50  -    203  253 

pr 31. desember 2008  -134  -7  -32  -75  -248 

1)  Utsatt skattefordel og -gjeld utlignes i den grad de reverserer i samme tidsperiode og hører inn under samme skatteregime. Øvrige ved inngangen til 2007 inkluderer blant annet 5 348 mill 
kroner i fremførbart underskudd brukt til utligning av positive midlertidige forskjeller innen Aker Solutions.

Utsatt skatt innregnet direkte mot egenkapitalen
 

Beløp i mill kroner 2008 2007

Vedrørende kontantstrømsikring 34  -1 
Konvertibelt obligasjonslån -16  -   

Sum  18    -1 

Forpliktelser ved periodeskatt og tilgode periodeskatt  
Forpliktelser ved periodeskatt utgjør 55 mill kroner og tilgode periodeskatt utgjør 432 mill kroner og er 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:

2008 Årets betalbare/  Utsatt Sum Netto utsatt Netto fordring

Beløp i mill kroner tilgode skatt skattekostnad skattekostnad skattefordring periodeskatt

Norge  376  -72  275  408  388 
EU  -12  16  12  309  -2 
Nord Amerika  -22  102  101  6  29 
Øvrige områder  -29  0  -28  -    -38 

Sum  313  46  359  723  377 

2007
Årets betalbare 

skatt

Netto utsatt Netto for-
pliktelse

periodeskattBeløp i mill kroner
Utsatt skatte-

kostnad
Sum skatte-

kostnad
skatteforplik-

telse

Norge  -    150  150  865  217 
EU  -7  -    -7  8  -3 
Nord Amerika  -27  -74  -101  -274  1 
Øvrige områder  0    0    0    0    0   

Sum  -34  72  42  599  215 

Tallene for 2008 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.
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 ■ NotE 11:  EIENDoM, ANlEgg og utStYR

Bevegelsen i eiendom, anlegg og utstyr for 2008 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 2008 5 840 1 316 952 107 41 2 8 257
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning 0 41 74 1 6 124 0 6 240
Andre anskaffelser 1) 2 344 226 40 95 3 754 0 6 459
Avhending ved salg av virksomhet -1 712 0 0 0 53 0 -1 659
Annen avhending og utrangering -15 -2 -6 -1 0 0 -23
Overført fra anlegg under utførelse 748 -236 19 0 -531 0 0
Effekt av valutakursendringer 1 808 108 10 32 1 960 0 4 098

Anskaffelseskost balanse pr 31. desember 2008 9 012 1 454 1 269 234 11 402 2 23 373

Akkumulerte avskr. og tap ved verdifall pr 1. januar 2008 -326 -610 -434 -19 58 1 -1 330

Årets avskrivninger -186 -131 -38 -4 0 0 -359
Tap ved verdifall (nedskrivninger) -44 -3 0 0 0 0 -47
Reversering av tap ved verdifall 6 0 0 0 0 0 6
Avhending ved salg av virksomhet 61 0 0 0 -59 0 3
Annen avhending og utrangering 2 4 0 0 0 0 5
Effekt av valutakursendringer -76 -66 -47 -6 -23 0 -218

Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall 
pr 31. desember 2008

-563 -807 -519 -29 -23 1 -1 940

Balanseført verdi pr 31. desember 2008 2) 8 449 647 751 205 11 378 2 21 433

1) Aktiverte renter i 2008 utgjør 228 mill kroner
2) Balanseført verdi leieavtaler utgjør: 0 4 11 0 0 0 15

Balanse ved utgangen av 2008 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 Philadelphia Shipyard 0 95 281 111 8 0 495
Aker Seafoods 471 217 369 7 0 0 1 064
Aker BioMarine 219 151 6 1 102 0 478
Aker Ocean Harvest 433 2 2 0 0 0 437
Aker Floating Production 6 268 22 0 0 0 0 6 290
Aker Drilling 0 24 0 0 11 269 0 11 293
Aker Exploration 0 3 0 0 0 0 3
Aker ASA med holdingselskaper 821 33 23 0 0 0 877
Øvrige virksomhet og elimineringer 238 99 70 86 0 2 495

Balanseført verdi pr 31. desember 2008 8 449 647 751 205 11 378 2 21 433

Bevegelsen i eiendom, anlegg og utstyr for 2007 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 avskr. 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: 0 2 11 0 0 0 13
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 ■ NotE 12:  IMMAtERIEllE EIENDElER

Bevegelsen i immaterielle eiendeler for 2008 fremgår av oversikten nedenfor:
Fiske Produkt- Øvrige

Beløp i mill kroner Goodwill konsesjoner tankere  Sum

Anskaffelseskost balanse pr 1. januar 2008  1 438  772  681  618  3 509 
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning  51  1  -    581  633 
Andre anskaffelser  -59  35  -    117  93 
Avhending ved salg/nedsalg av virksomhet  -    -    -681  -34  -715 
Negativ goodwill  -164  -    -    -    -164 
Effekt av valutakursendringer  181  5  -    269  456 

Anskaffelseskost balanse pr 31. desember 2008  1 447  813  -    1 551  3 811 

Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall pr 1. januar 2008  -527  -7  -27  -189  -750 
Årets amortiseringer  -    -    -11  -23  -34 
Negativ goodwill inntektsført  164  -    -    -    164 
Tap ved verdifall (nedskrivninger)  -  -    -    -25  -25 
Avhending ved salg/nedsalg av virksomhet  -    -    38  -    38 
Effekt av valutakursendringer  9  -1  -    -3  6 

Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall pr 31. desember 2008  -354  -8  0  -239  -601 

Balanseført verdi pr 31. desember 2008  1 093  805  0  1 312  3 210 

Fiskekonsesjoner kan henføres til i Aker Seafoods med 805 mill kroner, mens produkttankere var henført til  Aker American Shipping, som etter nedsalg av 
aksjer i Aker til 19,9% er utgang datterselskap. 
Konsesjoner avskrives ikke.

Balanseført verdi av øvrige immaterielle eiendeler på 1 312 mill kroner ved utgangen av 2008 består av blant annet verdien av to byggekontrakter i Aker 
Drilling på 801 mill kroner og øvrige immaterielle eiendeler på 183 mill kroner i Aker BioMarine, som knytter seg til eksisterende lisensavtaler ved oppkjøpet 
av Natural, med en løpetid på mellom 9 og 11 år.

Aker Drilling
Balanseført verdi av øvrige immaterielle eiendeler består av verdien av to byggekontrakter, fastsatt i forbindelse med egenkapitalinnskudd i 2005.
Verdien på 801 mill kroner vil bli inkludert som en del av kostpris for riggene ved ferdigstillelse og overtakelse.

Aker BioMarine
I forbindelse med Akers kjøp av Natural og etablering av Aker BioMarine konsernet i desember 2006, ble deler av merveriden fordelt til lisensavtaler  
selskapet har med varighet fra 9 til 11 år og goodwill. Goodwill henføres til selskapets kompetanse innen Omega3 fosfolipider.

Aker Seafoods 
Aker Seafoods konsernet eier ved utgangen av 2008 29,6 torsk- og hysekonsesjoner, 31,8 seikonsesjoner, 6 rekekonsesjoner og 2 vassildkonsesjoner i 
Norge samt torskekvote i Spania som i 2008 tillot fangst av 2 300 tonn torsk i Barentshavet. Rettigheter til å drive oppdrett av ørret på seks lokasjoner og 
piggvar på to lokasjoner er også bokført under immaterielle eiendeler. Disse rettighetene er i sin helhet ervervet i 2008. Ut over dette er det ikke gjort 
anskaffelser eller salg av kvoter i 2008.   

En torskekonsesjon tilsvarte i 2008 en rett til å fiske 661  tonn med torsk, 490  tonn med hyse og 1007 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. I 2008 hadde Aker Seafoods 13 fartøy 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 verderdivurderingen av konsesjonene.  

I forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet for 2008 er det foretatt en ekstern verdivurdering av konsesjonene i Norge. Torskeskonsejonene er da 
verdsatt  til 50 millioner kroner pr. konsesjon, rekekonsesjonene til 2 millioner kroner pr. konsesjon og vassildkonsesjonene til 5 millioner kroner pr. 
konsesjon. Verdivurderingen er basert på omsetningsverdi for denne type konsesjoner.         

Sensitivitetsanalyse på kvotene (beløp i mill kroner) Endret Endret

Endringer i segment Harvesting: Omsetning EBITDA

10 % endring i pris på torsk vil medføre følgende endringer 31 20
10 % endring av kvantum på torsk vil medføre følgende endringer 31 13
10 % endring av kvantum på torsk, sei og hyse vil medføre følgende endringer 52 15
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Bevegelsen i immaterielle eiendeler for 2007 fremgår av oversikten nedenfor:
Fiske Produkt Øvrige

Beløp i mill kroner Goodwill konsesjoner tankere  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  104 
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  -    -    -    -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 

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 2008 2007

Avskrivninger og amortiseringer  -34  -53 
Spesielle driftsposter  139  -95 

Sum  105  -148 

Fordeling av Goodwill
Beløp i mill kroner 2008 2007

Aker Floating Production  411  311
Aker BioMarine  383  383
Diverse  299  216

Sum 1 093  910

Goodwill relatert til Aker Floating Production stammer fra oppkjøp av Aker Contracting FP AS fra Aker ASA i 2006 og utgjør i selskapet 740 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.  
Reduksjonen representerte Akers eierandel på 48,4% på transaksjonstidspunktet. Aker har senere kjøpt seg opp til 59,1%.  

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 226 mill kroner. Fiskekonesjonen ovenfor har en lavere verdi i Aker konsernet Aker  
Seafoods. Dette kan henføres til etablering av nåværende Aker Seafoods og merverdi ved etablering ble i hovedsak allokert til fiskekonsesjoner  
(se ovenfor).  

Etter testing av verdiene er det ikke funnet grunnlag for nedskrivning av goodwill for noen av enhetene i 2008.

Fastsettelse av gjennvinnbart beløp: 

Aker Floating Production:
Fastsettelse av gjenvinnbart beløp er basert på neddiskontert kontantstrøm over minimum levetid på FPSO kontrakter (15 år). Segmentet FPSO er vurdert til 
å være gruppens prinsipielle inntekts genererende enhet. 

Kontantstrømanalysen er basert på faktiske kontantstrømmer for Dhirunhai 1 kontrakten og prosjekterte kontraktsmessige kontantstrømmer for de andre 
FPSOenes levetid eller kontrakter hvis kortere. Typiske projiserte kontrakter har en intern avkastningsrate på 12,6% etter skatt og overhead allokeringer. 
Ledelsen forventer å sikre to nye kontrakter i 2009 og 2010 som genererer inntekt mellom 20 og 24 måneder etter kontraktsinngåelse. 

Operative dagsrater og tilhørende kostnader er økt med 5% per år. Det er inkludert tilleggsinvesteringer på USD 69 millioner. 

Kontantstrøm utover 15 år er basert på forutsetning om utnyttelse av kunnskap og know-how i generering av inntekter i fremtidige prosjekter. 
Prognostisert kontantstrøm fra år 15 og utover er om lag USD 88 millioner, årlige kostnader er USD 27 millioner. Nåverdien av dette samt fremtidig gjeld er 
beregnet til USD 50 millioner. Det er ikke inkludert ytterligere vekstrate for inntekter eller inflasjon i kostnader.
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Gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) brukt er 8,4%. 

De er utført sensitivitets analyse ved bruk av 3 scenarioer som ledelsen har vurdert å være mest risk sensitive:
A) Øke WACC med 1,5 %
B) 1 års forsinkelse i nye kontrakter
C) Reduksjon i omsetning fra forventede kontrakter med 5 %

Scenario A) ga et anslag på USD 20 millioner i reduksjon i bokført verdi av goodwill. Scenario B) medførte ingen endringer i bokført verdi og scenario C) ville 
medført en nedskrivning på USD 17 millioner.

Basert på ovennevnte er det gjort en nedskrivning på USD 20 millioner pr 31.desember i Aker Floating Production.

Goodwill i Aker konsernet har en lavere verdi enn i selskapet Aker Floating Production. Med verdiene som ligger i Aker konsernet medfører sensitivitetsa-
nalysen ingen endringer i bokførte verdier.

Aker BioMarine:
Patenter, teknologi, samt vitenskapelig dokumentasjon av Omega3 fosfolipider har en betydelig verdi for Aker BioMarine konsernets Krill strategi. 
Selskapets 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 2008 2007

Pr 1. januar 5 282 1 644
Trinnvis oppkjøp, nedsalg og salg av datterselskaper -1 116 2 602
Anskaffelser/Avhendelser 0 1 159
Andel resultat fra tilknyttede selskaper 616 1 086
Effekt av valutakursendringer og kontantstrømsikring 326 -65
Øvrige endringer i egenkapitalen -368 -1 144

pr 31. desember 4 740 5 282

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper fordeles som følger:

Balanseført 
verdi

pr 1. januar

Trinnvis oppkjøp,
nedsalg og salg 

av datterselskaper
Andel

resultat

Effekt av valuta-
kursendringer 

og kontantstrøm 
sikring

Øvrige
endringer i 

egenkapitalen

2008
Anskaffelser

og avhendelser
Balanseført verdi
pr 31. desemberBeløp i mill kroner

Aker Solutions ASA  2 836  -    -    575  325  -340  3 396 
Bjørge ASA  216  9  -35  190 
Aker Drilling ASA  1 319  -1 319  -   
ODIM ASA  765  -    -    83  -    17  865 
Genesis Petroleum Corp. Plc  121  -33  -5  83 
Aker Oilfield Services AS  203  -18  6  191 
P/f Næraberg  -    -    -    -    -    -    -   
Øvrige selskaper  25  -    -    -    -    -10  15 

Sum  5 282  -1 116  -    616  326  -368  4 740 

Trinnvis oppkjøp, nedsalg og salg av datterselskaper: 
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 kjøpte Aker Capital AS  41,9 mill aksjer 
for totalt 1 633 mill kroner og eierandelen økte fra 44,97% ved årsskifte til 89,98% ved utgangen av februar 2008.
Senere kjøpte og tvangsinnløste Aker Capital AS samtlige aksjer i Aker Drilling for i overkant av 370 mill kroner. 

Aker har i 1. kvartal 2008 redusert sin eierandel i Aker Oilfield Services fra 52,1% til 44,1% ved at Aker Solutions har tilført selskapet ny egenkapital på 
166 mill kroner. Aker Solutions har økt sin eierandel fra 19% til 32,2% i Aker Oilfield Services.

Øvrige endringer i egenkapitalen:
Øvrige endringer i egenkapitalen i andel Aker Solutions inkluderer blant annet mottatt utbytte på 331 mill kroner og effekt av kjøp av egne aksjer i Aker 
Solutions. Øvrige endringer i egenkapital i andel Bjørge kan henføres til mottatt utbytte på 35 mill kroner

Merverdi
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper pr 31.desember 2008 inkluderer merverdi allokert til immaterielle eiendeler med 620 mill kroner og fordeles som følger:

Beløp i mill kroner  

ODIM ASA  599 
Bjørge ASA  21 
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ODIM:
Goodwill relatert til ODIM er henført til selskapets kompetanse og markedsposisjon innen utvikling og produksjon av automatiserte håndteringssystemer, 
blant annet innen seismikk og offshore service fartøy.

Fastsettelse av gjennvinnbart beløp: 

ODIM: 
Bokført verdi i Aker er kr 52,86 pr aksje og børskurs ved utgangen av året er kr 27,40.  Gjennvinnbart beløp er funnet ved å beregne bruksverdi.  
Beregningene er basert på kontantstrøm ut fra prognose for 2009-2011 og en vekstrate på 2 % vekst pr år på de etterfølgende perioder.  Nåverdi blir 
beregnet ved å neddiskontere kontantstrømmen med en neddiskonteringsfaktor på 10% etter skatt.

For ODIM er nåverdiene  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 12,5% uten at det får noen konsekvens for konklusjonene ovenfor.

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper fordeles som følger:

Balanseført 
verdi

pr 1. januar

Trinnvis oppkjøp,
nedsalg og salg 

av datterselskaper
Andel

resultat

Effekt av valuta-
kursendringer 

og kontantstrøm 
sikring

Øvrige
endringer i 

egenkapitalen

2007
Anskaffelser

og avhendelser
Balanseført verdi
pr 31. desemberBeløp i mill kroner

Aker Solutions 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 Solutions ble 124 mill kroner i ulike aksjer i tilknyttede selskaper dekonsolidert. 

Aker Solutions 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. Selskapet ble dermed et dat-
terselskap.

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 44,94 % 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 Solutions inkluderer blant annet mottatt utbytte på 883 mill kroner og effekt av kjøp av egne aksjer i Aker 
Solutions med 264 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 Solutions ASA, Bjørge ASA, ODIM ASA og Genesis Petroleum Corp Plc.
Nendenfor vises børskurs og børsverdi for Akers eierandel i Aker Solutions ASA, Bjørge ASA, ODIM ASA og Genesis Petroleum Corp. Plc.

 Antall aksjer Børskurs (i kroner) Balanseført verdi Børsverdi

Beløp i mill kroner i mill 31.12.08 pr 31.12.2008 31.12.08

Aker Solutions ASA  110,3  42,15  3 396  4 651 
Bjørge ASA  17,5  7,40  190  130 
ODIM ASA  16,4  27,40  865  448 

Genesis Petroleum Corp. Plc  49,8  1,01  83  50 
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2008
Beløp i mill kroner Land Eiendeler Forpliktelser Driftsinntekter Årets resultat Eierandel %

Aker Solutions ASA Norge  42 724  34 118  58 252  1 438  40,3 3) 
Aker Oilfield Services AS 1) Norge  726  294  0    -24  44,1 
Bjørge ASA Norge  1 064  615  1 720  36  39,9 
ODIM ASA Norge  1 774  950  2 137  245  34,7 
Genesis Petroleum Corp. Plc 4) Storbritannia  448  259  1  -107  29,8 
P/f Næraberg 2) Færøyene  445    577    49    -40    33,0 

1) Aker ASA har 110 mill kroner i kortsiktige rentebærende fordring mot Aker Oilfield Services.     
2) Aker Ocean Harvest AS, et datterselskap av Aker ASA har rentebærende fordring mot P/f Næraberg som er nedskrevet til null i konsernregnskapet til Aker.  
3) Etter amortisering av 1,1 millioner egne aksjer, ikke hensyntatt Aker Solutions kjøp av egne aksjer.
4) Tall pr 3. kvartal 2008     

2007
Beløp i mill kroner Land Eiendeler Forpliktelser Driftsinntekter Årets resultat Eierandel %

Aker Solutions 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  475  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 hadde i 2007 282 mill kroner i rentebærende fordring mot P/f Næraberg.   
2) Etter amortisering av 1,1 millioner egne aksjer, ikke hensyntatt Aker Solutions kjøp av egne aksjer.   
3) Tall pr 3. kvartal 2007

 ■ NotE14:  INVEStERINgER I fEllESKoNtRollERt VIRKSoMHEt

Konsernet har andeler i felleskontrollerte virksomheter, blant annet 50% i 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 2008 2007

Anleggsmidler  95  62 
Omløpsmidler  2 
Kortsiktige forpliktelser  -1  -2 

Netto eiendeler / (forpliktelser)  96  60 

Driftsinntekter  0  1 
Kostnader  -7  -4 

Sum  -7  -3 

 ■ NotE 15:  ANDRE AKSJER

Andre aksjeinvesteringer består av følgende:

Beløp i mill kroner Eierandel % 2008 2007

AAM Absolute Return fund   20,8  299  124 
American Shipping Company  19,9  175 -
Deep Ocean ASA  4,6  -    118 
Dof Installer ASA  3,9  -    28 
Aksjer og andeler i andre selskaper  150  240 

Sum     624  510 

Andre aksjer er klassifisert som finansielle eiendeler holdt for salg.
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 ■ NotE 16:  fINANSIEllE RENtEBÆRENDE ANlEggSMIDlER

Finansielle rentebærende anleggsmidler består av følgende poster:  
 

Beløp i mill kroner 2008 2007

Bundne midler  1) 174 110
Lån til ansatte 2) 17 19
Langsiktige obligasjonslån 515 416
Andre rentebærende langsiktige fordringer 3) 48 392

Sum  754  937 

1) Budne midler i forbindelse med låneopptak i Aker Floating Production.  
2)  Gjennomsnittlig rentesats for lån til ansatte er 5,8 prosent i 2008 og 4,9 prosent i 2007.  
3) Herav fordring mot det tilknyttede selskapet p/f Næraberg i 2008 0 mill kroner, nominell verdi utgjør 351 mill kroner, rente i henhold til markedsvilkår.

Kontraktsbetingelser langsiktige obligasjonslån er som følger:
Nominell Forfalls- 2008

Beløp i mill kroner Valuta renteprosent tidspunkt Nominell verdi Bokført verdi

Aker Solutions ASA NOK 7,3 % 02.12.13  15  13 
Aker Solutions ASA NOK 7,0 % 01.12.11  45  41 
American Shipping Company ASA NOK 10,6 % 28.02.12  364  255 
Discover Petroleum USD 11,0 % 11.07.12  70  53 
6% Norwegian Energy Company AS Conv. 07/12 NOK 6,0 % 11.05.12  150  112 
NBT AS - Convertible loan NOK 10,0 % 05.12.09  41  41 

Sum  685  515 

Aker Solutions ASA obligasjon:
Påløpte renter betales kvartalsvis.

American Shipping Company obligasjon:
Rente er tillagt hovedstol kvartalsvis.

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.  

Discover Petroleum obligasjon
Påløpte renter betales kvartalsvis.

 ■ NotE 17:  ANDRE ANlEggSMIDlER

Andre anleggsmidler består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Forskuddsbetalte anleggsmidler  -    180 
Forskuddsbetalt mobiliseringskostnad rigg  -    252 
Derivater (note 35)  177  -   
Andre rentefrie langsiktige fordringer  119  59 

Sum  296  491 

En fordring mot Sea Launch på 198 mill kroner ble i sin helhet nedskrevet i 2006.
Aker har også stillet garantier for USD 122 mill for lån som Sea Launch har fra eksterne långivere og forskuddsbetalinger fra kunder på inngåtte kontrakter. 
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Sum andre anleggsmidler samt  finansielle rentebærende anleggsmidler er fordelt som følger: 

Beløp i mill kroner 2008 2007

Virkelig verdi med resultatføring av verdiendringer  177  -   
Tilgjengelig for salg  515  416 
Holde til forfall  -   
Lån og fordringer  358 580

Sum finansielle eiendeler  1 050  996 

Ikke finansielle eiendeler  0    432 

Sum finansielle rentebærende anleggsmidler og andre anleggsmidler  1 050  1 428 

 ■ NotE 18:  VARElAgER og BIologISKE EIENDElER

Biologiske eiendeler i Aker kan i hovedsak henføres til et datterselskap av Aker Seafoods ASA, Aker Seafoods Frankrike kjøpt i 2008  
(se note 2).

Tabellen nedenfor viser totalvolumet for fisk i sjø samt volum for slakteklar ørret og piggvar.(i tonn)

2008

Total fisk i sjø 2 840
Slakteklar fisk 2 840

Balanseverdi for biologiske eiendeler 31.12.2008 (Beløp i mill kroner)

Verdijustering slakteklar fisk 5
Verdijustering ikke slakteklar fisk

Sum verdijustering biologiske eiendeler     5 

Kostpris biologiske eiendeler     78 

Balanseført verdi biologiske eiendeler     83 

Varelager består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Råvarer  123  62 
Varer under tilvirkning  41  5 
Ferdigvarer  356  189 

Sum  520  256 

Tap ved verdifall (nedskrivning) av varelager innregnet som kostnad i perioden 1 3
Reversering av tap ved verdifall (nedskrivning) som er innregnet som reduksjon av kostnad i perioden 1 0

Av det totale varelager pr 31. desember 2008 er 219 mill kroner vurdert til virkelig verdi fratrukket salgskostnader.

 ■ NotE 19: oRDRERESERVE og KoNStRuKSJoNSKoNtRAKtER 

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 2008:

Ikke reviderte tall Ordrereserve Ordreinntak Ordrereserve Ordreinntak

Beløp i mill kroner Pr 31. Des. 2008 2008 Pr 31. Des. 2007 2007

Aker Philadelphia Shipyard 1)  3 493  -    4 062  2 020 
Aker Floating Production  8 667  553  6 318  6 318 
Aker Oilfield Services  -  -    1 888  1 888 
Øvrige selskaper  58  46  95  188 

Sum  12 218  599  12 363  10 414 
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1) Inntekter fra konstruksjonskontrakter i Aker Philadelphia Shipyards i 2008 og 2007 er som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Inntekter fra konstruksjonskontrakter  2 572  1 054 
Kostnader ved konstruksjonskontrakter  -2 405  -1 007 

Resultat i perioden  166  46 

Andre nøkkeltall ved konstruksjonskontrakter:
Kostnader ved konstruksjonskontrakter i perioden  -2 377  -1 019 

Mottatt forskudd  613  482 

 ■ NotE 20:  KuNDEfoRDRINgER og ØVRIgE RENtEfRIE KoRtSIKtIgE foRDRINgER

Kundefordringer og øvrige rentefrie kortsiktige fordringer består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Kundefordringer  581  307 
Tilgode skatt  432  233 
Øvrige rentefrie kortsiktige fordringer  831  889 

Sum  1 844  1 429 

I 2008 har konsernet innregnet et tap ved verdifall på kundefordringer på 7 mill kroner (2007: 4 mill kroner).
Tapet er inkludert i andre driftskostnader i resultatregnskapet. 
   
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 2008 2007

Rentebærende kortsiktige fordringer nærstående  110  22 
Utlån til Aker Solutions  4 509 
Andre rentebærende kortsiktige fordringer  101  31 

Sum  4 720  53 

Andre rentebærende kortsiktige fordinger er vurdert til virkelig verdi.

Rentebærende kortsiktige fordringer nærstående i 2007 er mot det tilknyttede selskapet p/f Næraberg, som er nedskrevet i 2008. For 2008 er kortsiktige 
fordringer nærstående mot det tilknyttede selskapet Aker Oilfield Services.

Utlån til Aker Solutions kan henføres til en avtale mellom Aker Drilling og Aker Solutions om at sistnevnte selskap kan benytte seg av USD kreditttfasili-
tetene Aker Drilling har under byggeperioden. Dette låneforhold, mellom Aker Solutions, Aker Drilling og DnBNOR presenteres brutto i konsernets balanse.

Aker Solutions benyttet seg av 4 509 mill kroner av kredittfasilitetene og er presentert som en kortsiktig rentebærende fordring. Tilsvarende forpliktelse mot 
DnBNor utgjør 4 509 mill kroner er presenteres som en kortsiktig rentebærende gjeld.
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 ■ NotE 22:  KoNtANtER og KoNtANtEKVIVAlENtER

Kontanter og kontantekvivalenter består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Kontanter og bankinnskudd  4 171  11 853 
Kortsiktige investeringer med forfall under 3 måneder  1 914  3 480 

Kontanter og kontantekvivalenter  6 085  15 333 

Kortsiktige investeringer består av sertifikater og plasseringer med  løpetid på mellom en dag og tre måneder avhengig av behovet for kontanter i 
konsernet, rentesatsen på de korte plasseringene varierer med den aktuelle løpetiden på plasseringen. 

Kontanter og kontantekvivalenter er fordelt mellom selskaper som følger:

  

Beløp i mill kroner 2008 2007

Aker American Shipping  -    819 
Aker Philadelphia Shipyard  165  315 
Aker Drilling  127 
Aker Seafoods  48  189 
Aker BioMarine  220  349 
Aker Ocean Harvest  8 
Aker Floating Production  211  364 
Aker Exploration  377  802 
Øvrige selskaper  225  214 
Aker ASA og holdingselskaper  4 704  12 281 

Sum  6 085  15 333 

Det er restriksjoner på overføring av kontanter mellom Aker ASA og holdingselskaper og de børsnoterte datterselskapene Aker Philadelphia Shipyard, 
Aker Seafoods, Aker BioMarine, Aker Floating Production og Aker Exploration. Bundne midler utgjør 500 mill kroner, hvorav 487 mill kroner i Aker ASA og 
holdingselskaper. 295 mill kroner er relatert til sikkerhet for Warnow kravet (se note 36) og 159 mill kroner er kontantdepot i forbindelse med finansielt 
instrument på 9,2 mill American Shipping Company aksjer (se note 3).

 ■ NotE 23: RESultAt pR AKSJE og utBYttE pR AKSJE

RESULTAT PER AKSJE  
Majoritetens andel av årets resultat fordelt på avviklet virksomhet og videreført virksomhet  beregnes som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Videreført virksomhet:
Nettoresultat fra videreført virksomhet  -1 169  4 444 
Minoritetsinteresser  -49  -79 

Majoritetens andel av resultat videreført virksomhet  -1 120  4 523 

Virksomhet holdt for salg/avviklet:
Nettoresultat fra virksomhet holdt for salg/avviklet  109  2 514 
Minoritetsinteresser  -74  - 121  

Majoritetens andel av resultat fra avviklet virksomhet  183  2 635 

total majoritetens andel  -937  7 158 

Ordinære aksjer per 1. januar  72 367 374  72 367 374 
 
Fordeles:
Utstedte ordinære aksjer pr 31. desember 2007 og 2008  72 374 728  72 374 728 
Effekt av egne aksjer A-aksjer  -7 354  -7 354 

Sum  72 367 374  72 367 374 

Veid gjennomsnittlig antall ordinære aksjer pr 31. desember  72 367 374  72 367 374 
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Utvannet resultat per aksje 
Det var ingen potensielle instrumenter med utvanningseffekt utestående pr 31. desember 2007 og 31. desember 2008. 

UTBYTTE PER AKSJE
Utbytte utbetalt i 2008 og 2007 var henholdsvis 1 339 mill kroner (18,50 kroner pr aksje) og 1 375 mill kroner (19,00 kroner per aksje). På generalforsamlin-
gen den 2.april 2009 vil det bli foreslått et utbytte på 5,00 kroner per aksje.    

 ■ NotE 24:  INNSKutt EgENKApItAl

Aksjekapitalen i Aker ASA pr 31.12.2008 består av følgende aksjegrupper:

 Utstedte aksjer Antall egne aksjer Utestående aksjer Pålydende (kr)

Samlet pålydende  pr 31.12  (mill kr)

Utstedte aksjer Utestående 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.
 
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  2008

Foreslått utbytte i 2008 kroner 5,00 pr aksje 362

forventet utbetalt i 2009 i konsernet    362

Oversikt over de 20 største aksjonærene pr 7. januar 2009 :

Aksjonærer Antall aksjer Prosent

TRG Holding AS  48 245 048 66,7 %
JP Morgan Chase Bank S/A Escrow account  1 177 225 1,6 %
Nordea Bank Sweden  1 131 772 1,6 %
Wenaasgruppen AS  1 026 620 1,4 %
Nordea Bank Norge AS Securities Operation  854 996 1,2 %
The Resource Group International AS  824 642 1,1 %
JP Morgan Chase Bank Nordea Treaty Account  822 485 1,1 %
Orkla ASA  700 000 1,0 %
Clearstream Banking CID Dept, Frankfurt  513 654 0,7 %
Nordea Bank PLC, filial  460 532 0,6 %
Oslo Pensjonsforsikring  445 200 0,6 %
Folketrygdefondet, JP Morgan Chase Bank  386 850 0,5 %
Bank of New York, BR BNY GCM Client Account  348 600 0,5 %
State Street Bank AN A/C Client Omnibus I  340 341 0,5 %
State Street Bank AN A/C Client Omnibus F  292 674 0,4 %
DnBNor Norge Selekt VPF  280 703 0,4 %
Skandinaviska Enskilda A/C Client Account  277 533 0,4 %
KAS Depositary Trust Client Account  277 364 0,4 %
KLP LK Aksjer  255 360 0,4 %
The Northern Trust C Treaty Account  249 800 0,4 %

Sum  58 911 399 81,4 %
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 ■ NotE 25:  KoNSERNSElSKApER og MINoRItEtSINtERESSER

De største datterselskapene som inngår i konsolideringen av Aker konsernet fremgår av følgende tabell.
Selskaper eiet direkte av Aker ASA er fremhevet.

Konsernets Konsernets                    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)  64,85  64,85 Oslo Norge
 Aker Seafoods Finnmark AS  64,85  64,85 Hammerfest Norge
 Aker Seafoods Melbu AS  64,85  64,85 Melbu Norge
 Aker Seafoods JM Johansen AS  64,85  64,85 Stamsund Norge
 Aker Seafoods Denmark A/S  64,85  64,85 Grenå Danmark
 Aker Seafoods UK Ltd.  64,85  64,85 Grimsby England
 Norwegian Fish Company Export AS  64,85  64,85 Kristiansund Norge
 Aker Seafarms AS  64,85  64,85 Hammerfest Norge
 Hammerfest Industrifiske AS  60% av AKS  60% av AKS 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  64,85  64,85 Båtsfjord Norge
 Aker Seafoods Nordkyn AS  64,85  64,85 Kjøllefjord Norge
 Aker Seafoods Eiendom AS  64,85  64,85 Ålesund Norge
 Aker Seafoods Nordland AS  64,85  64,85 Stamsund Norge
 Berlevågtrål III AS  64,85  64,85 Berlevåg Norge
 Aker Seafoods Sweden AB  64,85  64,85 Kungshamn Sverige
 Pesquera Ancora S.L.   60% av AKS   60% av AKS Vigo Spania
 Aker Seafoods France S.A   70% av AKS   70% av AKS Castets Frankrike
Aker BioMarine ASA  82,85  82,85 Oslo Norge
 Aker BioMarine Antartic AS  82,85  82,85 Ålesund Norge
 Natural USA, Inc  82,85  82,85 Illinois USA
Aker Ocean Harvest AS  100,00  100,00 Oslo Norge
 Aker BioMarine Corp  100,00  100,00 Seattle USA
 Aker BioMarine Trading, Ltd  100,00  100,00 Cayman Island Cayman Island
 Aker BioMarine Group Holding, Ltd  100,00  100,00 Buenos Aires Argentina
 EstreMar S.A.  100,00  100,00 Buenos Aires Argentina
Aker philadelphia Shipyard ASA  50,30  50,30 Oslo Norge
  Aker Philadelphia Shipyard Inc  50,30  50,30 Philadelphia USA
Aker Holding AS  1)  70,00  70,00 Oslo Norge
Aker floating production ASA (Afp)  59,06  59,06 Oslo Norge
 Aker Contracting FP ASA  59,06  59,06 Oslo Norge
 Aker Borgestad Operations AS  50% av AFP  50% av AFP Brevik Norge
 Aker Floating Operations Public Ltd  59,06  59,06 Limassol Kypros
Aker Dof Supply AS  50,00  50,00 Austevoll Norge
Aker Capital AS  100,00  100,00 Oslo Norge
 Aker Exploration ASA  61,21  61,21 Oslo Norge
 Aker Drilling AS  100,00  100,00 Stavanger Norge
  Contract Co Alfa AS  100,00  100,00 Stavanger Norge
  Contract Co Beta AS  100,00  100,00 Stavanger Norge
  Aker Drilling Services AS  100,00  100,00 Stavanger Norge
  Aker Drilling Operation AS  100,00  100,00 Stavanger 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

1) Se neste side
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MINORITETSINTERESSER

Aker konsernet inneholder flere datterselskaper hvor Aker ASA og Holding selskaper eier mindre enn 100%.
Vesentlige selskaper med minoritetsaksjonærer pr 31.12.2008 er Aker Philadelphia Shipyard med 49,7%, Aker Seafoods med 35,2%, Aker BioMarine 
med 17,2%, Aker Floating Production med 40,9%, Aker Exploration med 38,8% og Aker Holding med 30%. 10% andel i Aker Holding kan henføres til 
Putavtalen med SAAB og Investor som er ført som langsiktig gjeld.
Se note 4 Virkomhetssegmenter for nøkkeltall for enkelte av disse selskapene.

Endringen i minoritetsinteressen i 2008 kan henføres til følgende selskaper:
  

Resultat  Andre  
 Balanse pr Anskaffelser og Nedsalg Minoritets- Effekt av valuta egenkapital Balanse pr

Beløp i mill kroner 1. januar avhendelser av aksjer interesser kursendringer Utbytte justeringer 31. desember

Aker Seafoods  505  -    -    -27  -8  -13  -    457 
Aker American Shipping  547  -    -613  -74  140  -    -    -   
Aker Philadelphia Shipyard  277  -    -    -5  75  -12  -    335 
Aker BioMarine  1 126  -310  -    -116  -9  -    -606  85 
Aker Floating Production  629  -93  -    -140  118  -    -    514 
Aker Exploration  393  -53  -    12  -    -    -    352 
Aker Holding  6 546  -    -    214  90  -132  -1 606  5 111 
Øvrige selskaper  247  -    -    13  -24  -    -158  78 

Sum  10 270  -456  -613  -123  382  -157  -2 371  6 932 

Anskaffelser og avhendelser:        
Aker kjøpte 6,6% i Aker Exploration for 65 mill kroner og eide etter dette 61,2% av selskapet.      
Aker kjøpte 8% i Aker Floating Production for 22 mill kroner og eide etter dette 59,1% av selskapet.      

Aker kjøpte 6,6% i Aker BioMarine for 96 mill kroner og eide etter dette 82,8% av selskapet.      
      
Nedsalg av aksjer:      
Aker solgte 33,3% i Aker American Shipping for 826 mill kroner (se note 3) og eide etter dette 19,9% av selskapet, som siden har skiftet navn til American 
Shipping Company.      
      
Andre egenkapitaljusteringer: 
Reklassifisering til langsiktig rentefri forpliktelse kan henføres til SAAB/Investor putavtale med Aker på selskapenes 10% andel i Aker Holding.  
    
Justert minoritet og egenkapital i henhold til eierandel i Aker BioMarine.       

Andre egenkapital justeringer i øvrige selskaper kan henføres til  redusert eierandel i  Aker Oilfield Services fra 52,1%  til 44,1% ved at Aker Solutions   
har tilført selskapet ny egenkapital på 166 mill kroner. 

 ■ 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 2008 31.12.08 snittskurs 2007 31.12.07

Storbritannia GBP 1  10,32  10,11  11,72  10,78 
USA USD 1  5,53  6,99  5,86  5,39 
Danmark DKK 100  109,01  132,06  107,52  106,42 
Sverige SEK 100  85,33  90,05  86,60  84,19 
Den Europeiske Union (EU) EUR 1  8,13  9,85  8,01  7,95 

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 for kortsiktige og langsiktige forpliktelser er som følger:

Bokført verdi Bokført verdi

Beløp i mill kroner 2008 2007

langsiktige forpliktelser
Pantelån  5 257  2 495 
Usikrede banklån  102  88 
Usikret obligasjonslån  1 563  2 135 
Konvertible lån  971  374 
Finansielle leieforpliktelser  46  13 
Andre langsiktige forpliktelser  61  175 

Sum langsiktige rentebærende forpliktelser  8 000  5 280 

Kortsiktige forpliktelser
Kortsiktig del av pantelån  426  219 
Kortsiktig del av usikrede banklån  0    917 
Kortsiktig del av usikret obligasjonslån  0    1 540 
Kortsiktig del av konvertible lån  0    215 
Kortsiktig del av finansielle leieforpliktelser  0  1 
Kortsiktig del av andre langsiktige forpliktelser  3  100 
Trekkrettighet/Driftsfasilitet  201  58 
Byggelån  828  434 
Andre kortsiktige forpliktelser  4 594  31 

Sum kortsiktige rentebærende forpliktelser  6 052  3 516 

Sum rentebærende forpliktelser  14 052  8 796 

Rentebærende forpliktelser fordeler seg på selskapene i konsernet som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Aker American Shipping  -    2 001 
Aker Philadelphia Shipyard inklusive byggelån  1 075  566 
Aker Seafoods  1 550  1 315 
Aker BioMarine  898  1 019 
Aker Ocean Harvest  183 
Aker Floating Production  4 076  2 237 
Aker Drilling  5 292 
Aker Exploration  391  374 
Aker ASA med holdingselskaper  1 028  2 080 
Øvrige virksomhet og elimineringer  -443  -796 

Sum  14 052  8 796 

Rentebærende forpliktelser pr 31.12.2008 kontraktsmessige betingelser er som følger:
Nominell Forfalls- Valuta i mill Mill kroner

Beløp i mill Valuta renteprosent tidspunkt Bokført verdi Bokført verdi

Aker philadelphia Shipyard:
Pantelån:    
Philadelphia Industrial Development Authority (PIDA) USD 3,75% Oktober 2015  10,5  73 
Philadelphia Industrial Development Corporation (PIDC) USD 3,75% Oktober 2015  5,1  36 
Philadelphia Industrial Development Corporation (PIDC) USD 2,75% Mars 2012  19,7  138 

Sum  35,3  246 

Byggelån:
Caterpillar Financial Services Corporation USD 4,98% Mindre enn  118,5  828 

Libor + 4,25% 12 måneder

Sum Aker philadelphia Shipyard  153,8  1 075 
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Rentebærende forpliktelser pr 31.12.2008 kontraktsmessige betingelser er som følger:

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  397  397 
Pantelån NOK NOK 7,37% Juli 2015  906  906 
Pantelån EUR EUR 5,71% April 2017  3  27 
Trekkrettigheter NOK 7,3% 136  136 
Finansielle leieforpliktelser NOK 8  8 
Finansielle leieforpliktelser EUR  4  35 
Andre langsiktige og kortsiktige forpliktelser NOK    11  11 
Andre langsiktige og kortsiktige forpliktelser EUR  3  31 

Sum Aker Seafoods     1 550 

Aker BioMarine:

Oppsigelig obligasjonslån NOK
3 mnd Nibor + 

3,5% Mai 2010  750  750 
Pantelån:          
Caterpillar Financial Services Corporation USD 4,50% Mars 2017  19,2  134 

Libor + 1,89%
Finansielle leieforpliktelser     3  3 
Andre kortsiktige og langsiktige lån NOK   11  11 

Sum Aker BioMarine     898 

Aker ocean Harvest:
Pantelån:
Caterpillar Financial Services Corporation/2016  USD 7,18% Nov. 2016  18,9  132 

Trekkfasilitet USD  7,2 50

Sum Aker ocean Harvest  26,1  183 

Aker floating production:
Pantelån:
DnBNOR USD Libor + 2% 2018  559,4  3 909 
DnBNOR/Fortis/HSGH Bank USD Libor + 1,9% 2012  23,8  166 

Sum Aker floating production 583,2    4 076 

Aker Exploration:
Konvertibelt obligasjonslån NOK 6% Des. 2011  391  391 

Aker Drilling:
Konveritbelt obliasjonslån 2005/2010 NOK 9,5 %  Oktober 2010  783  783 
Trekkfasilitet USD Libor + en margin Se nedenfor  640  4 509 

mellom 100 og 125   
basis punkter  

Sum Aker Drilling 5 292

Aker ASA med Holding:
Usikrede obligasjonslån:    
FRN Aker ASA Open Senior Unsecured Bond Issue 2005/2010 NOK 9,86% Sept 2010  359  359 
8.0 per cent Aker ASA 
Open Senior Unsecured Bond Issue 2005/2012 NOK 8,00% Mars 2012  410  410 
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  -5  -5 
Aker ASA andel av Aker Invest II KS FRN 2005/2010 Sept 2010  -138  -138 

Sum  826  826 

Pantelån:
Caterpillar Financial Services Corporation/2013 USD Libor + 1,89% Mai 2013  25  172 

Andre kortsiktige og langsiktige lån NOK   30  30 

Sum Aker ASA med Holding     1 028 

Aker ASA andel av følgende selskaps obligasjonslån og konvertible lån:
Aker BioMarine  -416 
Aker Exploration  -3 
Aker Drilling     -203 

Sum  -622 

Øvrige lån  181 

Sum  14 052 
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Aker Philadelphia Shipyard
Eiendommer og anlegg på totalt  495 mill kroner (USD 70,8 ) er stillet som sikkerhet for pantelånene.  Lånene har en fast rente inntil forfall og avdragspla-
nen er fast og betales månedlig inntil forfall.
Totale trekkrettigheter på byggelån utgjør USD 150  mill og for bygging av skip NB010 og NB011 og prosjekter i arbeid på totalt USD 162,1 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 6,0 mill, hvorav USD 4,1 mill ikke er benyttet.

Aker Seafoods:
Pantelånet i NOK er sikret i trålerflåten og i aksjene i trålerselskapene. Lånet forfaller i 2015.
Pantelånet i EUR er i hovedsak sikret  i Saint Julien oppdrettsanlegget.  
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 4 mill kroner.
Pantelån, kassakreditt og andre kortsiktige lån på til sammen 1 080 mill kroner er sikret med pant i varige driftsmidler, varer og fordringer på totalt 1 581 
mill kroner.

Aker BioMarine:
Oppsigelig obligasjonslån:
Lånet  har en flytende rente på Nibor + 3,5%, som utgjorde 9,54 % ved utgangen av 2008 og 9,74 % i gjennomsnitt i 2008. Lånet forfaller i sin helhet  i mai 
2010 og rentene  betales månedlig/kvartalvis inntil forfall.  Ut i fra låneavtalen har obligasjonslånet en ramme på 1 mrd kroner.
Pantelån i USD er sikret i skip som har en bokført verdi på 218 mill kroner

Aker Ocean Harvest:
Pantelån:
Caterpillar/2016 lånet  har en flytende rente på Libor + margin, som utgjorde 7,18 % ved utgangen av 2008. Lånet har en fast avdragsplan.
Varige driftsmidler og varelager på totalt  465 mill kroner er stillet som sikkerhet for pantelånene.  
Selskapet har en kortsiktig trekkfasilitet på 8 USD mill, hvorav 1 USD mill ikke er benyttet.

Aker Floating Production:
Pantelånene er sikret i Dhirubhai-1 og skrogene til Aker Smart 2 og 3. 

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 2011 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 Drilling:
Aker Drilling ASA subordinated convertible Bonds Issue 2005/2010 har et nominelt beløp på NOK 800 mill med 1 600 utstedte obligasjoner hver pålydende 
NOK 500 000. Obligasjonslånet ble utstedt 24.10.2005. Rentesats på lånet er f.o.m. 24.04.08 en fast rente på 9,5%. Rentebetalinger er 24.04 og 24.10 det 
enkelte år. Første rentebetaling forfaller 24.10.2008. Lånet er konvertibelt til fast kurs 46,0625. Lånet kan konverteres til aksjer gjennom hele perioden.
Aker Drilling har inngått låneavtale som sikrer selskapet en kredittfasilitet på USD 387,5 mill pr rigg til bruk fra tidspunkt for overtakelse av den enkelte rigg. 
Samlet har konsernet en kredittfasilitet på USD 775 mill.

For hver låneavtale er samlet kredittfasilitet bygget opp av 3 deler; Tranche A, B og C. Det er avtalt forskjellig kredittfasilitet og avdragsperiode for den 
enkelte tranche. Avdragsperioden for de 2 største tranchene, A og B, er på henholdsvis 15 og 7,5 år. For tranche C er det avtalt at denne skal nedbetales 
over kontraktsperioden for den enkelte riggkontrakt. Rentemargin er knyttet til de to rigg leie kontraktene med StatoilHydro og Aker Exploration og gir kon-
sernet en rente på Libor + en margin mellom 80 og 100 punkter. Det er inngått en avtale mellom Aker Drilling og Aker Solutions om at sistnevnte selskap 
kan benytte seg av kredittfasilitetene Aker Drilling har under byggeperioden (pre-delivery fase). Dette låneforholdet, mellom Aker Solutions, Aker Drilling og 
DnBNOR presenteres brutto i konsernets balanse. Ved utgangen av 2008 har Aker Solutions benyttet seg av USD 640 mill (NOK 4 509 mill) av kredittfasili-
tetene og er presentert som en rentebærende kortsiktig fordring. Tilsvarende forpliktelser mot DnBNOR USD 640 mill (NOK 4 509 mill) er presentert som 
en rentebærende kortsiktig gjeld.

Aker ASA med Holding:
Aker ASA FRN 2005/2010
Lånet har en flytende rente på Nibor + 3,75 %, som utgjorde 9,86 % ved utgangen av 2008 og 9,71 % i gjennomsnitt i 2008. Lånet forfaller i sin helhet  
2. september 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 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.

Pantelån på USD 25 mill i sikkerhet i Antarctic Navigator med en bokført verdi på 586 mill kroner. Avdrag og rente betales halvårlig.

Egne obligasjoner:
Aker ASA med Holding har kjøpt obligasjoner utstedet av enkelte datterselskaper og eier 22% av Aker Drillings obligasjonslån og 53% av Aker BioMarine 
obligasjonslån ved utgangen av året.

Andre lån:
Andre lån utgjør 181 mill kroner og inkluderer usikre banklån med 102 mill kroner, driftskredittfasiliteter med 15 mill kroner og andre forpliktelser med 
64 mill kroner.
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Konvertibelt lån Aker Drilling
Beløp i mill kroner 2008

Hovedstol konvertibelt obligasjonslån  800 
Kostnad med opptak  -10 
Egenkapitalandel av konvertibelt obligasjonslån  -3 
Kursregulering -4

Bokført verdi konvertibelt obligasjonslån 31.12  783 

Konvertibelt lån Aker Exploration
Beløp i mill kroner 2008

Hovedstol konvertibelt obligasjonslån  457 
Egenkapitalandel av konvertibelt obligasjonslån ved førstegangsinnregning  -99 
Akkumulert amortisering av egenkapitalandel  33 

Bokført verdi konvertibelt obligasjonslån 31.12  391 

Endring rentebærende forpliktelser i konsernet i 2008 :
Kortsiktig

Beløp i mill kroner Langsiktig eksklusive byggelån Sum Byggelån Sum

Rentebærende forpliktelser pr 01.01.2008  5 280  3 082  8 362  434  8 796 
Endring byggelån  -    -    -    394  394 
Nye lån i Aker Floating Production  3 027  -    3 027  3 027 
Andre opptak  762  52    814  -    577 

Sum innbet. ved utst. av langsiktige og kortsiktige  lån (ekskl. Byggelån)  3 789  52    3 841  -    3 841 

Nedbetaling av obligasjonslån i Aker ASA med holdingselskaper  -    -659  -659  -    -659 
Nedbetalt ombyttbar obligasjonslån i Aker ASA med Holdingselskaper  -216  -216  -    -216 
Kjøp av egne obligasjoner  -55  -321  -376  -    -376 
Nedbetalt gjeld til Aker Yards  -147  -100  -247  -    -247 
Nedbetalt gjeld i Aker Floating Production  -1 791  -1 791  -1 791 

Sum nedbetaling av langsiktige og kortsiktige lån  -202  -3 087  -3 289  -    -3 289 

Nedsalg av Aker American Shipping  -1 578  -36  -1 614  -    -1 614 
Konsolidering av Aker Drilling  779  3 291  4 070  -    4 070 
Andre kjøp/avgang av datterselskaper  63    -    63    -    63   

Sum konvertering og kjøp av datterselskaper uten kontanteffekt  -736  3 255  2 519  -    2 519 

Kursregulering og andre endringer  -131  1 921  1 790  -    1 790 

Rentebærende forpliktelser pr 31.12.2008  8 000  5 223  13 224  828  14 052 

NETTO RENTEBÆRENDE GJELD
Netto rentebærende gjeld omfatter følgende poster:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Kontanter og kontantekvivalenter  6 085  15 333 
Finansielle rentebærende anleggsmidler  754  937 
Rentebærende kortsiktige fordringer  4 720  53 
Sum rentebærende eiendeler  11 559  16 323 
Rentebærende langsiktig gjeld  -8 000  -5 280 
Rentebærende kortsiktig gjeld inkl. Bygge lån  -6 052  -3 516 

Sum rentebærende gjeld  -14 052  -8 796 

Netto rentebærende gjeld (-) / eiendel (+)  -2 493  7 527 

Finansielle leieforpliktelser 

Finansielle leieforpliktelser skal nedbetales som følger:
 Minimums leie Renter Avdrag

2008

Minimums leie Renter Avdrag

Beløp i mill kroner 2008 2008 2007 2007 2007

Mindre enn ett år  6    1   5  4  -   4
Mellom ett og fem år  25    2    23    8  2 6
Mer enn fem år  20    1    19    2  1 1

Sum 51 4 47 14 3 11
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 ■ NotE 28: opERASJoNEllE lEIEAVtAlER     

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

Beløp i mill kroner 2008 2007

Mindre enn ett år  30  25 
Mellom ett og fem år  84  95 
Mer enn fem år  7    18 

Sum 121 138

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. 2008 er 2 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 pensjonsordninger 
der arbeidsgiver yter et avtalt tilskudd som forvaltes i en separat pensjonssparing (tilskuddsplaner) eller yter tilskudd som inngår i en felles ordning 
sammen med andre arbeidsgivere (multiemployer plans). Tilskuddet innregnes som periodens pensjonskostnad.  
Konsernet har også usikrede pensjonsforpliktelser som det er foretatt avsetning for.  
Det er foretatt aktuarmessige beregninger for å beregne pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader i tilknytning til konsernets ytelsesplaner. 
Ved beregning av forpliktelser og kostnader i Norge er følgende forutsetninger lagt til grunn:

2008 2007
        Forventet avkastning 6,5 % 6,0 %
        Diskonteringsrente 4,5 % 5,0 %
        Lønnsvekst 4,3 % 4,3 %
        Pensjonsregulering 3,0 % 2,5 %

Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Kostnad knyttet til inneværende periodes pensjonsopptjening  -15  -16 
Rentekostnad på påløpte pensjonsforpliktelser  -19  -15 
Forventet avkastning på pensjonsmidler  13  10 
Administrasjonskostnader  -15 
Fordelt virkning av endring i estimater og pensjonsplaner (aktuarielle gevinster og tap)  2  -2 

pensjonskostnad innregnet fra ytelsesplaner  -34  -23 

Tilskuddsplaner (arbeidsgivers tilskudd)  -21  -16 

Sum pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet  -55  -39 

Netto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser:
2008 2008 2008 2007

Pensjons Pensjons Netto midler Netto midler

Beløp i mill kroner midler forpiktelse og forpliktelse og forpliktelse

Forpliktelse sikrede ytelsesplaner (fondsbasert)  -136  -77  -213  -238 
Forpliktelse usikrede ytelsesplaner (ikke-fondsbasert)  -    -206  -206  -149 
Virkelig verdi pensjonsmidler  115  74  189  179 

Beregnet netto nåverdi pensjonsmidler/(-forpliktelser)  -21  -209  -230  -208 

Netto aktuarielle gevinster eller tap som ikke er innregnet i balansen  34  21  55  29 

Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser  13  -188  -175  -179 
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Endringer i innregnet nettoforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser i balansen:   
2008 2008 2008 2007

Pensjons Pensjons Netto midler Netto midler

Beløp i mill kroner midler forpiktelse og forpliktelse og forpliktelse

Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser pr 1. januar  11  -190  -179  -1 284 
Pensjonskostnad innregnet fra ytelsesplaner  -6  -28  -34  -23 
Pensjonsinnskudd mottatt  8  28  36  26 
Anskaffelser og avhendelser  -    2  2  1 102 
Effekt av valutakursendringer  -    -    -    -   

Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser pr 31. desember  13  -188  -175  -179 

Pensjonsmidler  13  -    13  11 
Pensjonsforpliktelser  -    -188  -188  -190 

Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser pr 31. desember  13  -188  -175  -179 

Faktisk avkastning på pensjonsmidler for 2008 og 2007 var henholdsvis 7 mill kroner og 7 mill kroner.

Pensjonsmidler per hovedkategori som prosent av totale pensjonsmidler
Prosent 2008 2007

Gjeldsinstrumenter 72,1 % 57,2 %
Egenkapital instrumenter 4,7 % 15,0 %
Pengemarked 21,3 % 18,9 %
Annet 1,9 % 8,9 %

Sum 100,0 % 100,0 %

Konsernet forventer å betale innskudd på om lag 17 mill kroner til pensjonsmidler i 2009.  
   
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. I 2008 er det innført nye regler der adminis-
trasjonskostnader blir belastet direkte. Derfor er det  for 2008 brukt en forventet avkastning på 6,5%.  
Diskonteringsrenten er basert på den norske statsobligasjonrenten. Nedenfor vises effekten på pensjonskostnader og forpliktelse ved 1% økning eller 
reduksjon i diskonteringsrente. I tillegg vises effekten av 1% økning og reduksjon i lønnsvekst.

1% 1%

Beløp i mill kroner  økning reduksjon

Diskonteringsrente: 5,5 % 3,5 %
Pensjonskostnader  -24    -48   
Pensjonsforpliktelse  385    455   

Lønnsvekst: 5,3 % 3,3 %
Pensjonskostnader  -45    - 24  

Pensjonsforpliktelse  430    405   

Historisk informasjon
Beløp i mill kroner 2008 2007 2006

Forpliktelse sikrede og usikrede ytelsesplaner  -419  -386  -4 601 
Virkelig verdi pensjonsmidler  189  179  2 635 

Netto pensjonsmidler/(-forpliktelser)  -230  -208  -1 966 

 ■ NotE 30:  ANNEN lANgSIKtIg RENtEfRI gJElD/foRplIKtElSER

Annen langsiktig rentefri gjeld omfatter følgende poster:

Beløp i mill kroner 2008 2007
Putavtale SAAB og Investor  1 652 
Øvrige rentefri langsiktig gjeld  794  101 

Sum  2 446  101 

Putavtale SAAB og Investor har med Aker, på selskapenes 10% andel av Aker Holding, som eier 40,3% av Aker Solutions. Øvrig rentefri langsiktig gjeld 
består blant annet av 390 mill kroner relatert til utsatt inntekt i Aker Floating Productions.
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 ■ NotE 31: tApSKoNtRAKtER

Beløp i mill kroner 2008 2007

Balanseført verdi pr 1. januar  -    192 
Kjøp og salg av datterselskaper  -    -192 
Avsetninger i løpet av året  -    -   
Avsetninger benyttet i løpet av året  -    -   
Avsetninger reversert i løpet av året  -    -   
Effekt av valutakursendringer  -    -   

Balanseført verdi pr 31. desember  -    -   

Herav:
- beløp til reduksjon prosjekter under utførelse  -   -

- beløp til avsetning kortsiktig forpliktelse  -    -   

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

2008
Beløp i mill kroner Garantier Restrukturering Rettskrav Øvrige Sum

Balanseført verdi pr 1. januar 21 0 0 124 145
Kjøp og salg av datterselskaper 0 0 0 1 1
Avsetninger i løpet av året 80 0 0 76 156
Avsetninger benyttet i løpet av året -4 0 0 -1 -5
Avsetninger reversert i løpet av året 0 0 0 0 0
Effekt av valutakursendringer 6 0 0 -4 2

Balanseført verdi pr 31. desember 103 0 0 196 299

Langsiktige forpliktelser 70 0 0 46 116
Kortsiktige forpliktelser 1) 33 0 0 150 183

Balanseført verdi pr 31. desember 103 0 0 196 299

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

1) Kortsiktige forpliktelser vedrørende tapskontrakter vises i egen note.

Garantier
Avsetning for garantiarbeider relaterer seg til kostnader ved mulig fremtidig garantiarbeid på produkter og tjenester levert av Aker. Avsetningen er basert 
på forpliktelser konsernet har i henhold til inngåtte kontrakter samt erfaring med hyppighet og kostnader ved garantiarbeider. Eventuelle utbetalinger 
angående garantiarbeider kommer i garantiperioden som normalt er på to år. I 2008 er det avsatt 70 mill kroner i forbindelse med forventet utbetaling til 
TH Global.

Kjøp og salg av datterselskaper i 2007
Relaterer seg til Aker Solutions, Aker Material Handling og Aker Yards.
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 ■ NotE 33: pANtEHEftElSER og gARANtIfoRplIKtElSER

Aker har ved utgangen av 2008 garantiforpliktelser som ikke er balanseført på 1 050 mill kroner, inklusive Sea Launch med 853 mill kroner 
og TH Global med 142 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  gjeld på 5,9 mrd kroner. Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet utgjør 11 mrd kroner.    
 
Aker Exploration AS har undertegnet en rullerende kredittfasilitet på 1 820 millioner kroner med et bankkonsortium.    
Kredittfasiliteten er sikret i norske myndigheters refusjon av skatt på letekostnader, og er garantert av Aker Exploration ASA med en øvre grense på 
2,7 milliarder kroner. Aker Exploration ASA har gitt en mor-selskapsgaranti til Olje-og Energidepartementet på vegne av Aker Exploration AS.
Aker Exploration ASA har gitt en garanti til Pertra ASA (nå Det norske oljeselskap ASA) og til Gaz de France (GDF Suez ) for levering av rigg og andre 
relaterte tjenester i forbindelse med salg av andeler i henholdsvis PL 321 og PL469 til Aker Exploration AS.    
Aker Exploration ASA har utstedt garantier til Chevron Norge AS og Norsk Hydro Produksjon AS (nå StatoilHydro Petroleum AS) i forbindelse med at Aker 
Exploration AS har overtatt henholdsvis 12.5% og 30% i PL283 og PL428.

 ■ NotE 34:  lEVERANDØRgJElD og ANDRE BEtAlINgSfoRplIKtElSER 

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser omfatter følgende poster:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Forskudd fra kunder  11  3 
Leverandørgjeld  535  886 
Periodisering av drifts- og finanskostnader  545  364 
Øvrige kortsiktige forpliktelser  6 248  315 

Sum  7 340  1 568 

NETTO OPERASJONELLE EIENDELER/GJELD (-) 

Netto operasjonelle eiendeler fordeles mellom eiendeler og gjeld som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Biologiske eiendeler, varelager, prosjekter under utførelse, kundef.og øvrige korts. fordringer  3 616  2 732 
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser  -7 340  -1 568 
Kortsiktige avsetninger  -183  -34 

Sum  -3 906  1 130 

 ■ 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 31.12.08 har selskapet kjøpt tilbake 31% av 
egne obligasjoner (se note 27).
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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 hovedsaklig i 
balanseposter relatert til kundefordringer. Balanseførte beløp er netto etter eventuelle avsetninger for potensielt tap, basert på tidligere erfaring og vurde-
ring av dagens situasjon. Kredittvurderinger gjennomføres for alle kunder som anmoder om kreditt utover et visst beløp. 
Transaksjoner som involverer finansielle derivater er med motparter som konsernet har en signert avregningsavtale med, og som har god kredittverdighet. 
Siden alle motparter har høy kredittverdighet, forventes det ikke at noen av motpartene ikke vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Den maksimale 
eksponeringen for kredittrisiko er reflektert i balanseført verdi av hver enkelt finansielle eiendel, inklusive finansielle derivater.

Eksponering for kredittrisiko   
Balanseført verdi av finansielle eiendeler representerer maksimal kreditteksponering.   
Maksimal eksponering for kredittrisiko på rapporteringstidspunktet var:   

Beløp i mill kroner Note 2008 2007

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 15,16,17  1 139  926 
Investeringer som holdes til forfall  -    -   
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat  1 066  49 
Derivater klassifisert som sikringsinstrument  -    -   
Kundefordringer 20  581  307 
Andre fordringer og lån 16,17,20,21  5 796  1 755 
Kontanter og kontantekvivalenter 22  6 085  15 333 

Sum     14 667  18 370 

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat i 2008 (2007) består av 179 mill kroner (31mill kroner) i valutakontrakter og 4 mill kroner (18 mill kroner)  
i rentebytteavtaler og rentebytteopsjoner. I tillegg består det av et innebygget derivat relatert til valuta element på byggekontrakt i Aker Drilling 
med 496 mill kroner, samt verdi på et lånetilsagn til fast rente i Aker Drilling på 285 mill kroner.

Hovedselskapenes kundefordringer er forskjellig eksponert og kundefordringer er fordelt som følger på hovedselskaper: 

Beløp i mill kroner 2008 2006

Aker Philadelphia Shipyard  4  1 
Aker Seafoods  326  241 
Aker BioMarine  18  19 
Aker Ocean Harvest  49  5 
Aker Floating Production  115  -   
Øvrige selskaper  69  41 

Sum kundefordringer  581  307 

Aker Seafoods inngår kredittforsikring for alle kunder som har kredittgrense utover 100 000 kroner.
Tap på kundefordringer i forhold til konsoliderte driftsinntekter var henholdsvis omtrent 0,04 prosent og 0,15 prosent i 2008 og 2007.

Maksimal eksponering for kredittrisiko knyttet til kundefordringer på balansedagen fordelt etter kundetype var:
Brutto kundefordring Brutto kundefordring

Beløp i mill kroner 2008 2007

Engrosvirksomhet  384  215 
Detaljister  139  40 
Sluttbrukere  43  19 
Øvrige  33  43 

Sum kundefordringer  598  317 

Aldersfordeling kundefordringer og avsetninger for verdifall
Aldersfordelt saldoliste kundefordringer er som følger: Brutto Avsatt for Brutto Avsatt for

kundefordring verdifall kundefordring verdifall

Beløp i mill kroner 2008 2008 2007 2007

Ikke forfalt  361  -    193  -   
Forfalt 0-30 dager  120  -1  69  -1 
Forfalt 31-120 dager  83  -5  45  -3 
Forfalt 121 - 365 dager  17  -3  2  -1 
Forfalt mer enn 1 år  17  -9 8 -5

Sum kundefordringer  598  -17  317  -10 

Innregnet tap ved verdifall  -7  -4 

Innregnet tap ved verdifall på kundefordringer er inkludert i driftskostnader i resultatregnskapet.
Det er i 2008 nedskrevet kortsiktige fordringer og langsiktige fordringer mot det tilknyttede selskapet p/f Næraberg med henholdsvis 22 mill kroner 
og 166 mill kroner. 

Aker ASA årsrapport 200888

Regnskap
Årsregnskap Konsern



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.

2008 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 5 684 -7 657 - 384 - 376 - 737 -2 044 -4 116
Usikrede banklån  102 - 159 - 2 - 7 - 9 - 28 - 112
Usikret obligasjonslån 1 563 -2 352 - 84 - 64 -1 731 - 474 -
Konvertible lån/Obligasjoner  971 -1 380 - 75 - 73 - 754 - 478 -
Finansielle leieforpliktelser  46 - 73 - 4 - 7 - 10 - 12 - 39
Andre langsiktige forpliktelser  64 - 87 - 8 - 8 - 16 - 31 - 24
Trekkrettighet/Driftsfasilitet  201 - 201 - 201 - - - -
Kortsiktige rentebærende forpliktelser 4 593 -4 597 -2 351 -2 246 - - -
Byggelån  828 - 840 - 840 - - - -

Sum forfall lån og renter på rentebærende gjeld 14 052 -17 347 -3 950 -2 782 -3 257 -3 067 -4 291

Kortsiktige derivative finansielle forpliktelser  975
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser 7 578
Langsiktige derivative finansielle forpliktelser -
Langsiktige rentefrie forpliktelser 2 997

Sum forpliktelser 25 601

Kortsiktige derivative finansielle forpliktelser består av 153 mill kroner i valutakontrakter og 537 mill kroner i rentebytteavtaler. I tillegg består det av en 
opsjon på bankinnskudd til fast rente i Aker Drilling på 285 mill kroner.     

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.

Valutarisiko
Aker  driver internasjonal virksomhet noe som igjen medfører flere typer valutaeksponering for konsernet. Valutarisiko oppstår gjennom ordinære, 
fremtidige forretningstransaksjoner, balanseførte fordringer og gjeldsposter, samt gjennom investeringer i utenlandske datterselskaper.
Nedenfor følger en beskrivelse av valutarisiko pr hovedselskap i Aker.

Aker Philadelphia Shipyard
Aker Philadelphia Shipyard konsernets portefølje av valutaderivater pr 31. desember 2008 består av følgende valuta og forfallstidspunkter. 
Beløp indikerer underliggende hovedstol.

Beløp i tusen USD 2009 2010 Etter 2010 Sum

Kjøp EUR 4 413 - - 4 413
Kjøp NOK 7 474 - - 7 474
Kjøp KRW 23 096 2 795 - 25 891

Sum Kjøp 34 983 2 795 - 37 778
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Aker Floating Production
Aker Floating Production har ingen valutaderivater per 31.12.08.

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 valutatermin kontrakter for sikring av valutarisikoen. Alle valutaterminkontraktene 
utløper tidligere enn ett år etter balansedagen.

Det sørges for at nettoeksponeringen knyttet til andre monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta er på et akseptabelt nivå ved å kjøpe og 
selge utenlandsk valuta til dagskurs når det er nødvendig for å håndtere kortsiktig ubalanse.
Aker Seafoods’ portefølje av valutaderivater pr 31. desember 2008 som sikrer fremtidig salg består av følgende valutaer og forfallstidspunkter. 
Beløp indikerer underliggende hovedstol.

Beløp i mill kroner 2009 Etter 2009 Sum

Salg EUR 715 33 748
Salg GBP 36 2 38

Sum salg 751 35 786

Kjøp EUR 4 - 4

Sum kjøp 4 0 4

Aker BioMarine      
Aker BioMarine er eksponert for valutarisiko på salg i andre valutaer enn NOK. Det er hovedsakelig valutaene EUR og USD som konsernet har ekspone-
ring mot. Aker BioMarine har ingen vesentlige valutaderivater per 31.12.08.

Aker Exploration
Aker Exploration 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 2. kvartal 2009.
Riggen er nå under bygging. Leieavtalen klassifiseres som operasjonell leie.

      
Aker Exploration har inngått avtaler for å redusere denne eksponeringen og per 31.12.2008 har konsernet finansielle instrumenter bestående av:

Beløp i mill kroner Estimert virkelig verdi

Strukturerte terminkontrakter (collar) 116
Opsjoner 61

Sum balanseført eiendel 177

Beskrivelse strukturerte terminkontrakter (collar):      
Aker Exploration kjøper totalt USD 120 mill over en periode på 3 år til kurs NOK/USD: maksimalt 6,145 / minimum 5,65.    
  
Beskrivelse opsjoner:      
Aker Exploration har rett, men ikke plikt til å kjøpe USD 6 mill per kvartal de kommende 33 måneder, til strike kurs NOK/USD 6,5    
  
      
Aker Drilling      
Aker Drilling konsernets portefølje av valutaderivater pr 31. desember 2008 som sikrer lån, investeringer og operasjonelle transaksjoner består av følgende 
valuta og forfallstidspunkter. Funksjonell valuta i Aker Drilling er USD. Beløp indikerer underliggende hovedstol.

Beløp i tusen USD 2009 Etter 2009 Sum

Kjøp NOK 114 000 - 114 000

Sum Kjøp 114 000 - 114 000

Øvrige

Aker Ocean Harvest       
Aker Ocean Harvest er eksponert for valutarisiko på salg i andre valutaer enn NOK. Det er hovedsakelig valutaene JPY og USD som konsernet har 
eksponering mot.

Beløp i mill kroner 2009 Etter 2009 Sum

Salg JPY 200 0 200

Sum salg 200 0 200

Kjøp USD 215 0 215
Kjøp NOK 6 0 6

Sum kjøp 221 0 221
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Aker ASA 

Beløp i mill kroner 2009 Etter 2009 Sum

Salg USD 4 188 - 4 188

Sum salg 4 188 - 4 188

Motpartrisiko
Byggelån og pantelån i Aker Philadelphia Shipyard inneholder klausuler knyttet til American Shipping Company oppfyllelse av gjeldsbetingelse.

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 2008 2007

Instrumenter med fast rente
Finansielle eiendeler  210  532 
Finansielle forpliktelser  -2 049  -3 718 

Netto fast rente  -1 839  -3 186 

Instrumenter med variabel rente
Finansielle eiendeler  11 349  15 790 
Finansielle forpliktelser  -12 002  -5 077 

Netto variabel rente  -654  10 713 

Netto rentebærende gjeld (-) / eiendel (+)  -2 493  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 -13 mill kroner) som sikring av deler av pantelånet. Aker Drilling har øremerket en renteswap til 
sikring av en kreditfasilitet (virkelig verdi -271 mill kroner). 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.

Balanseførte verdier og antatt virkelige verdier for rentebærende lån og kreditter:
2008 2007

Beløp i mill kroner Balanseført verdi Virkelig verdi Balanseført verdi Virkelig verdi

Obligasjons- og konvertible lån 2 530 2 093 4 265 4 288
Annen rentebærende gjeld 11 522 11 227 4 531 4 517

Sum rentebærende gjeld 14 052 13 320 8 796 8 805

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 etter-
følgende 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 for-
ventede 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. 
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Warnow
EU-kommisjonen besluttet i oktober 2004 formelt å foreta granskning hvorvidt  Kvaerner Warnow Werft GmbH, et datterselskap av Aker Yards AS som nå 
har skiftet navn til Aker Warnow Werft, mottok om lag EUR 61 millioner (tillagt renter) i angivelig for mye utbetalte subsidier fra de tyske myndighetene i 
forbindelse med privatiseringen av verftet i 1992, og dersom dette er korrekt, i hvilken grad Kværner kan bli påbudt å tilbakebetale noe av subsidiene. 
Kommisjonen avsa kjennelse den 29. oktober 2004 hvor subsidier på om lag EUR 26,5 millioner (inklusive renter frem til mai 2005) av mottatt subsidier i 
restruktureringsperioden ikke ble brukt i henhold til vilkår godkjent av EU-kommisjonen og at tilbakebetaling  skulle igangsettes av tyske myndigheter.
Kværner 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 og 2008.
  
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 styrets formann og tidligere leder i 
valgkommiteen (se note 38).

Ledende ansatte:
Enkelte ledende ansatte har kjøpt finansielle instrumenter fra konsernselskap for 16 mill kroner i 2007, og avregnet finansielle instrumenter 
for 74 mill mill kroner i 2008. Kjøp og avregning er gjort til markedspriser.

Tilknyttede selskaper:

p/f Næraberg:
Det tilknyttede selskapet p/f Næraberg ble i slutten av 2008 solgt fra Aker BioMarine ASA til det nystiftede datterselskap av Aker, Aker Ocean Harvest AS. 
Før salget ble fordringer mot p/f Næraberg i Aker BioMarine ASA nedskrevet med 188 mill kroner.
Renteinntekter på 27 mill kroner i 2008 (28 mill kroner i 2007) er resultatført. Aker har på vegne av p/f Næraberg stilt en bankgaranti på 26 mill kroner.

Aker Solutions:
Aker Drilling ASA
I 2005 signerte Aker Drilling og Aker Solutions en kontrakt for en nøkkelferdig leveranse av to sjettegenerasjons halvt nedsenkbare dypvannsborerigger. 
Riggene er utstyrt med Aker Solutions’ dobbel RamRig™ boreutstyr. Kontraktsverdien var ca. 7,8 milliarder kroner. Byggingen av de to H-6e boreriggene, 
Aker Spitsbergen og Aker Barents er nå i ferdigstillingsfasen. Etter gjeldende plan, vil Aker Drilling ta levering i henholdsvis februar og andre kvartal 2009. 
Sjøprøvene for Aker Spitsbergen ble fullført i januar 2009 med gode resultater, men skader på boreutstyret vil føre til ekstra kostnader for Aker Solutions. 
Prosjektet har hatt kostnadsoverskridelser som skyldes forsinkelser og tekniske utfordringer. I 2008 har Aker Solutions innregnet 2,1 mrd kroner i 
driftsinntekter på kontrakten med Aker Drilling (4,2 mrd kroner i 2007 og 2,4 mrd kroner i 2006).

Aker Floating Production ASA
I 2007 ble det signert en kontrakt med Aker Floating Production om levering og installasjon av en flytende produksjons-, lagrings- og losseenheten (FPSO) 
til Reliance Industries Ltd, i India. Installasjonskontrakten ble gjennomført via Aker Installation Floating Production. Aker Solutions ledet den marine 
installasjonen av FPSOen som skulle leies ut av Aker Floating Production. Det ble inngått en separat kontrakt om å levere prosessutstyr til FPSO’en. Den 
totale verdien av disse kontraktene er ca. 250 millioner dollar og 671 millioner kroner for Aker Solutions. Kontrakten om levering av prosessutstyr ble 
ferdigstilt i slutten av 2008 og etter oppkjøpet av Aker Installation Floating Production er installasjonskontrakten mellom Aker Solutions og Reliance 
Industries. I 2008 har Aker Solutions innregnet total 32 millioner kroner i driftsinntekter på kontrakter med Aker Floating Production.

Aker Installation Floating Production AS
Aker Installation Floating Production ble kjøpt fra Aker Floating Production i fjerde kvartal 2008 for 2 millioner kroner. 

Aker Oilfield Services AS
I første kvartal 2008 økte Aker Solutions sin eierandel i Aker Oilfield Services fra 19 prosent til 32,3 prosent gjennom en rettet emisjon på 166 millioner 
kroner, som samtidig reduserte Akers eierandel fra 52,1% til 44,1%.

Aker Clean Carbon AS
Aker Solutions inngikk en avtale om å overføre sin Just CatchTM teknologi til en verdi av 32 mill kroner for CO2 fangst til selskapet Aker Clean Carbon, 
som vil utvikle prosjekter for CO2 fangst. Transaksjonen ble gjennomført i 2008 og ga Aker Solutions 30 prosent av aksjene i Aker Clean Carbon. Aker ASA 
eier de resterende 70 prosent. Eierforholdet ble bestemt ved verdsettelse og forhandlinger som også reflekterer verdien av at Aker Solutions har en 
eksklusiv rett til å delta i byggingen av fremtidige anlegg for fangst av karbon i samarbeid med Aker Clean Carbon. Ved utgangen av 2008 har Aker 
Solutions ytet et lån til Aker Clean Carbon pålydende 15 millioner kroner.

Intellectual Property Holding AS 
Aker Solutions har en avtale med Intellectual Property Holdings som eier alle rettighetene til registrerte varemerker og domenenavn som inneholder ”Aker”. 
Intellectual Property Holdings vil opptre som et felles verktøy for markedsføring hvor selskapene i Aker-gruppen samarbeider om utvalgte tiltak. For Aker 
Solutions er det årlige honoraret omlag 10 millioner kroner.
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Aker ASA
Aker ASA har inngått garantiavtale vedrørende den amerikanske pensjonskassen Kværner Consolidated Retirement Plan med Kværner US Inc. Formålet 
med avtalen er å gjøre Kvaerner US Inc i stand til oppfylle sine årlige eller kvartalsvise minimum premieforpliktelser overfor pensjonskassen. Ansvaret er 
fordelt slik at Kvaerner US Inc (med garanti fra Aker ASA) skal betale 2/3 pensjonsforpliktelse, mens Aker Kvaerner Willfab Inc og Aker Subesa Inc (med 
garanti fra Aker Solutions ASA) skal betale 1/3 av premieforpliktelsen.

Aker Capital AS
Aker Solutions kjøpte i oktober 2008 aksjer i Aker Marine Contractors tilsvarende 10 prosent fra Aker Capital 

Aker Oilfield Services:
Ved utgangen av 2008 har Aker ytet et kortsikitg lån til Aker Oilfield Services pålydende 110 milli kroner. 

Aker belaster tilknyttede selskaper og andre nærstående parter for leie av lokaler og andre administrative tjenester for totalt 1,5 mill kroner i 2008. 

 ■ Note 38 SAMlEt lØNN og ANNEN goDtgJØRElSE tIl StYREt, VAlgKoMItE, KoNSERNSJEf og ANDRE lEDENDE ANSAttE I AKER ASA

Godtgjørelse til styret
Utbetalt godtgjørelse til styremedlemmer i 2008 utgjør kr 2 450 000 (kr 2 450 000 i 2007). Styrets medlemmer med unntak av styrets formann 
(se nedenfor), mottok ikke andre ytelser i 2008. Styrets formann (Kjell Inge Røkke fra 19.12.2008), har ikke mottatt styrehonorar fra Aker ASA i 2008.
Leif-Arne Langøy styrets formann til 19.12.2008, mottok ikke styrehonorar fra Aker ASA når han var ansatt i Aker ASA.

Beløp i kroner 2008 2007

Leif-Arne Langøy (styrets formann til 19.12.2008 og styremedlem deretter) 0 0
Kjell Inge Røkke (styrets formann fra 19.12.2008) 0 0
Lone Fønss Schrøder (styremedlem)  350 000  350 000 
Bjørn Flatgård (styremedlem)  300 000  300 000 
Jon Fredrik Baksaas (styremedlem til 25.12.2008)  300 000  300 000 
Kjeld Rimberg (styremedlem til 29.03.2007)  -    150 000 
Kjell A. Storeide (styremedlem)  300 000  300 000 
Hanne Harlem (styremedlem)  300 000  300 000 
Kristin Krohn Devold (styremedlem)  300 000  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  2 450 000 

Godtgjørelse til valgkomite 
Samlet godtgjørelse til valgkomite fra Aker ASA var kr 150 000 i 2008 (kr 30 000 i 2007).

Retningslinjer for godtgjørelse til daglig leder og selskapets 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. Ved gjennomføringen av spesielle prosjekter er det anledning for tildeling av bonus/variabel lønn utover 
dette. Rammer og kriterier for variabel lønn er til evaluering og forventes endret med virkning fra 2009.

Godtgjørelse til daglig leder
Daglig leder Bengt A. Rem mottok en lønn på kr 2 026 898 i 2008 (kr 1 979 709 i 2007), samt en bonus/variabel lønn i 2008 på kr 413 392 (kr 607 339 
i 2007). Verdien av tilleggsytelser utgjorde i 2008 kr 18 473 (kr 14 379 i 2007) og netto pensjonskostnader for Bengt A. Rem utgjorde kr 165 674 i 2008 
(kr 123 046 i 2007). 
Ny daglig leder/konsersjef Øyvind Eriksen tiltrådte 1. januar 2009.

Godtgjørelse til konsernsjef    
Leif-Arne Langøy fikk i 2008 utbetalt en lønn på kr 4 595 997 (kr 4 585 184 i 2007). I tillegg mottok Leif-Arne Langøy en bonus i 2008 på kr 21 277 
(kr 3 520 000 i 2007). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 17 520 i 2008 (kr 13 929 i 2007). Netto pensjonskostnader i 2008 for Leif-Arne Langøy utgjorde 
kr 200 034 (kr 141 718 i 2007). Leif-Arne Langøy sa opp sin stilling med virkning fom 01.01.2009.
Øyvind Eriksen tiltrådte som konsernsjef fom 1.1.2009. Ansettelsesforholdet kan sies opp av begge parter med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist.
Dersom selskapet sier opp ansettelsesforholdet med Øyvind Eriksen, har han rett til 3 måneders varsel og 3 måneders etterlønn fra utløpet av 
oppsigelsesperioden. Dette beløpet vil ikke bli utbetalt dersom han fortsetter ansettelsen i et annet selskap innen Aker konsernet. Lønnsordningen for 
Øyvind Eriksen inkluderer en fast årslønn, standard pensjons- og forsikringsordning for ansatte og variabel lønn. Øyvind Eriksen får en årslønn på 
kr 12 000 000, og vil ved tiltredelse motta en engangs utbetaling på kr 12 000 000. Han vil ikke motta bonus for 2009, men vil for året 2010 og senere år 
kunne motta inntil to tredel av en årslønn som bonus.
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Godtgjørelse til selskapets ledelse 
Ledernes ansettelsesforhold kan sies opp med 3 eller 6 måneders varsel. Dersom selskapet sier opp ansettelsesforholdet, har lederen rett til 3 eller  
6 måneders etterlønn fra utløpet av oppsigelsesperioden. Lederene omfattes av en bonusordning som gir utbetaling for oppnåelse av definerte kort- og 
langsiktige resultater. (Se retningslinjer ovenfor). De norske lederene omfattes av selskapets kollektive pensjonsordning for lønn inntil 12 G. 

Konserndirektør Geir Arne Drangeid, mottok en lønn på kr 1 926 177 i 2008 (kr 1 870 079 i 2007) samt en variabel lønn på kr 248 318 i 2008  
(kr 580 742 i 2007). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 19 924 i 2008 (kr 14 375 i 2007) og netto pensjonskostnader for Geir Arne Drangeid utgjorde  
kr 150 933 i 2008 (kr 116 974 i 2007).

Konserndirektør Martinus Brandal, ble ansatt som konserndirektør i Aker 1.3.2008 og mottok en lønn på kr 2 575 000 i 2008, samt en variabel lønn på 
kr 6 020 000 i 2008. Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 13 141 i 2008 og netto pernsjonskostnader for Martinus Brandal utgjorde kr 193 576 i 2008. 

Konserndirektør Nils Are K. Lysø, mottok en lønn i 2008 på kr 1 978 443 (kr 1 909 844 i 2007), samt en variabel lønn på kr 256 019 i 2008  
(kr 557 039 i 2007). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 20 824 i 2008 (kr 14 212 i 2007) og netto pensjonskostnader for Nils Are K. Lysø utgjorde  
kr 126 576 i 2008 (kr 102 686 i 2007).

Konserndirektør Karl Erik Kjelstad, mottok en lønn på kr 2 971 705 i 2008 (kr 1 250 000 i 2007), samt en variabel lønn på kr 10 394 231 i 2008  
(kr 40 384 i 2007). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 21 880 i 2008 (kr 4 751 i 2007) og netto pensjonskostnader for Karl Erik Kjelstad utgjorde  
kr 145 572 i 2008 (kr 97 199 i 2007).

Lønnsordningen for daglig leder og andre ledere inkluderer en fast årslønn, standard pensjons- og forsikringsordning for ansatte og variabel lønn. 
Ansettelsesforholdene for øvrige ledende ansatte kan sies opp med 3 eller 6 måneders varsel. Ved oppsigelse fra selskapet gis i tillegg enkelte ledere 6 
måneders etterlønn etter utløpet av oppsigelsesperioden. 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 pr 31. desember 2008
 

Aker Aker Floating Aker Aker Philadelphia Aker 

ASA Production Exploration Seafoods Shipyard BioMarine

Kjell Inge Røkke (Styrets formann) 1) 49 069 690    
Lone Fønss Schrøder 1 173
Bjørn Flatgård  
Leif-Arne Langøy 2) 41 000 25 000 79 500 38 400 62 500
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:
Øyvind Eriksen 3)
Karl Erik Kjelstad 1 500  2 000  
Martinus Brandal 1 300 9 700 6 200
Geir Arne Drangeid 1 500
Nils Are K. Lysø 2 000 17 250 26 100
Bengt A. Rem 10 000 11 000 21 250  17 500
Trine Sæther Romuld 

1)  Eier sammen med sin kone 100%  i The Resource Group TRG AS, som igjen eier 99,55% av TRG Holding AS, som igjen eier 66,66% i Aker ASA. I tillegg eier TRG AS direkte 1,14% i Aker ASA.
2)  Eier også 133 333 b-aksjer (0,26%) i TRG Holding AS.
3)  Eier 50 000 b-aksjer (0,1%) i TRG Holding AS, med opsjon til ytterligere 50 000 b-aksjer i TRG Holding AS.

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

Ingen vesentlige hendelser etter balansedagen.

 ■ NotE 41:  offENtlIgE tIlSKuDD

Tilskuddene fordeler seg som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Forskning og utvikling 0 1
Annet 5

Sum 5 1

Aker Philadelphia Shipyard
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, 2007 og 2008.

Selskapet har i løpet av 2008 ikke mottatt noen refusjon når det gjelder kostnader knyttet til opplæringsprogram for ansatte  
(2007 USD 0 mill, 2006: USD 2,1 mill).
Selskapet 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 01. 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 verftsområdet månedlig til PSDC på om lag  
USD 34 000.

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 fra 2003.
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Aker ASA:

Resultatregnskap

Beløp i mill kroner Note 2008 2007

Sum inntekter  -    -   

Lønn og andre personalkostnader 1,20  -101  -78 
Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4  -16  -7 
Andre driftskostnader 2  -77  -59 
Salgsgevinster/salgstap driftsmidler 3  -    2 

Driftsresultat  -194  -142 

Aksjeutbytte fra datterselskaper  13  -   
Aksjeutbytte fra tilknyttet selskap  198  883 
Aksjeutbytte andre  -    35 
Mottatt konsernbidrag fra datterselskaper  235  141 
Valutagevinst  829  34 
Renteinntekter fra selskaper innen konsernet 6  752  613 
Gevinst ved salg av aksjer 3  1  19 731 
Andre rente- og finansinntekter  576  418 
Rentekostnader til selskaper innen konsernet 11  -688  -407 
Nedskrivning aksjer, fordringer, etc 15  -8 005  -44 
Valutatap  -90  -84 
Andre rente- og finanskostnader 14,11  -1 483  -183 

Resultat etter finansielle poster  -7 856  20 995 

Skattekostnad 9  -303  442 

Årsresultat  -8 159  21 437 

DISPONERING/DEKNING AV ÅRETS RESULTAT:

Årsresultat  -8 159  21 437 
Avsatt utbytte 11  -362    -1 339 
Overført fra/(avsatt til) annen egenkapital  8 521  -20 098 

Sum 8  -    -   

Avgitt konsernbidrag uten skatteeffekt til datterselskaper  -17  -11 
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Beløp i mill kroner Note 2008 2007

EIENDELER
Utsatt skattefordel 9  138  442 

Sum immaterielle eiendeler  138  442 

Kunst, kontormaskiner, biler og inventar  51  42 
Skip  590  -   
Fly  231  242 
Bygninger, boliger og tomter  7  6 

Sum varige driftsmidler 4  879  290 

Aksjer i datterselskaper 5,15  9 707  17 252 
Andre langsiktige aksjer etc  10  8 
Investering i tilknyttede selskap 7  161  360 
Langsiktige fordringer på konsernselskaper 6,15  10 923  5 334 
Andre finansielle anleggsmidler 6  1 004  1 252 

Sum finansielle anleggsmidler  21 805  24 206 

Sum anleggsmidler  22 822  24 938 

Kortsiktige fordringer på konsernselskaper 6  1 739  74 
Fordring konsernbidrag  235  141 
Andre kortsiktige fordringer etc 14  251  392 
Betalingsmidler 17  4 043  11 568 

Sum omløpsmidler  6 268  12 175 

Sum eiendeler  29 090  37 113 

EGENKAPITAL OG GJELD
Aksjekapital  2 026  3 214 
Egne aksjer  -    -   
Overkursfond  -    2 071 
Annen innskutt egenkapital  -    3 236 
Ikke registrert kapitalnedsettelse  -    -6 495 

Sum innskutt egenkapital  2 026  2 026 

Annen egenkapital  13 507  23 629 
Ikke utdelt beløp ved kapitalnedsettelse  -    -1 601 

Sum opptjent egenkapital  13 507  22 028 

Sum egenkapital 8,19  15 533  24 054 

Pensjonsforpliktelser 10  100  99 
Annen langsiktig forpliktelse 11  1 177  -   

Sum avsetninger for forpliktelser  1 277  99 

Langsiktig gjeld til konsernselskaper 11,16  5 439  4 900 
Ansvarlig lån fra konsernselskaper 11,16  5 428  5 106 
Annen langsiktig gjeld 11  935  1 525 

Sum annen langsiktig gjeld  11 802  11 531 

Skyldig konsernbidrag  17  -   
Kortsiktig gjeld til konsernselskaper 11  10  14 
Annen kortsiktig gjeld 11  451  1 415 

Sum kortsiktig gjeld  478  1 429 

Sum egenkapital og gjeld  29 090  37 113 

Aker ASA:

Balanse pr 31.12

Oslo, 26. februar 2009
For Aker ASA

Kjell Inge Røkke
Styrets formann

Lone Fønss Schrøder
Styrets nestformann

Leif-Arne Langøy
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

Øyvind Eriksen
Konsernsjef og daglig leder
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Beløp i mill kroner Note 2008 2007

Resultat etter finansielle poster  -7 856  20 995 
Salgstap/(-gevinst) og nedskrivninger 15,3  7 902  -19 637 
Urealisert valutatap/-gevinst  -508  49 
Ordinære avskrivninger 4  16  7 
Endring andre kortsiktige poster etc  1 363  -411 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  917  1 003 

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler 4  -18  -258 
Utbetaling ved kjøp aksjer og andeler i andre selskaper 5  -128  -611 
Utbetaling lang rentebærende fordring 6  -4 806  -4 356 
Salgssum ved salg av varige driftsmidler 4  -    5 
Salgssum ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper 5  27  15 705 
Kontantstrøm fra andre investeringer/salg 6  1 389  1 545 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -3 536  12 030 

Opptak av langsiktige lån 11  708  906 
Nedbetaling av langsiktige lån 11  -1 637  -1 510 
Endring kort rentebærende fordring og valutatap/-gevinst 7,11  -2 663  -5 
Utbetalt/innbetalt utbytte og konsernbidrag 8  -1 314  -1 378 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -4 906  -1 987 
    

Kontantstrøm gjennom året  -7 525  11 046 

Betalingsmidler inngående balanse  11 568  522 

Betalingsmidler 31.12  4 043  11 568 

Aker ASA:

Kontantstrømoppstilling
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Aker ASA:

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn-
skapslovens bestemmelser og god regnskaps-
skikk i Norge.

Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes 
etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investe-
ringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene 
med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det 
er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdi-
fall 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 utdelin-
gene er fratrukket investeringens verdi i balan-
sen. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter anskaf-
felsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert 
som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffel-
seskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balan-
seføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke 
forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etablerings-
tidspunktet. 

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 balan-
sedagen. 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 påkostnin-
ger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kost-
pris 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 kontant-
strømmene som eiendelen vil generere.

pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser 
beregnes etter lineær opptjening basert på for-
ventet 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 forutsetnin-
ger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjons-
midler er vurdert til virkelig verdi. Endringer i for-
pliktelsen som skyldes endringer i pensjonspla-
ner fordeles over antatt gjenværende 
opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pen-

sjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i 
beregningsforutsetningene (estimatendringer) 
fordeles over antatt gjennom-snittlig gjenvæ-
rende 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 skatte-
messige verdier, samt skattemessig underskudd 
til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. 
Skatteøkende og skatte-reduserende midlerti-
dige forskjeller som reverserer eller kan reversere 
i samme periode er utlignet. Netto utsatt skat-
tefordel balanseføres i den grad det er sannsyn-
lig at denne kan bli nyttegjort.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter 
den indirekte metode. Kontanter og kontantekvi-
valenter 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 kvantifiser-
bare, kostnadsføres løpende.
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Aker ASA:

Noter til regnskapet

VESENTLIGE HENDELSER OG EFFEKTER
Selskapet har verdijustert sine investeringer pr 31.12.2008. Verdijusteringen har medført en nedskriving med 8 005 mill i 2008. Børsnoterte investeringer er 
justert i henhold til børskurs. Øvrige poster er bokført iht laveste av virkelig verdi og kostpris. Se forøvrig note 15.

 ■ NotE 1:  lØNNSKoStNADER

Lønnskostnader består av følgende:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Lønn  70  53 
Folketrygdavgift  15  13 
Pensjonskostnader  16  11 
Andre ytelser  -    1 

Sum  101  78 

Gjennomsnittlig antall ansatte  47  43 

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

Beløp i mill kroner Revisjon tjenester tjenester rådgivning 2008 2007

Aker ASA  1  -    1  -    2  3 

Aker ASA viderebelaster diverse konsernselskaper for leie av lokaler og salg av tjenester.

 ■ NotE 3: SAlgSgEVINStER/SAlgStAp DRIftSMIDlER og AKSJER

Salgsgevinster driftsmidler er som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Salg eiendom  -    2 

Sum  -    2 

Salgsgevinst salg av datterselskaper er som følger:

2008 2007

Aker Reassurance AS (likvidert)  1  -   

Sum 1 -
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 ■ NotE 4: ANlEggSAKtIVA
  
Bevegelsen på anleggskontiene i 2008 fremgår av oversikten nedenfor:

Beløp i mill kroner Skip/båt Fly Kunst
Maskiner/ Biler/ 

Inventar
Bygninger/ 

Boliger/ Tomter
Sum

Anskaffelseskost pr 01.01  -    243  23  94  11  371 
Tilgang  590  -    -    14  1  605 
Avgang til anskaffelseskost  -    -    -    -    -   

Anskaffelseskost pr 31.12  590  243  23  108  12  976 

Samlede av- og nedskrivninger  -    -12  -    -80  -5  -97 

Bokført verdi pr 31.12  590  231  23  28  7  879 

Årets ordinære avskrivninger  -    -10  -    -6  -    -16 

Økonomisk levetid 20 år 25 år 4-8 år 50 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Avskrives ikke Lineær Lineær

Aker ASA kjøpte i slutten av 2008 et skip fra fra Aker BioMarine Antarctic AS. I forbindelse med transaksjonen ble det opprettet en selgerkreditt på 
NOK 415 mill, samt overdragelse av et eksternt lån.

 ■ NotE 5:  AKSJER 

Aksjer i datter omfatter følgende selskaper pr 31.12.2008:

Beløp i mill kroner Andel i %  1)

Forretnings-
kontor

Egenkapital pr 
31.12.08

Resultat 
etter fin. 

poster 2008 Bokført verdi

Aker AS  100,00 Oslo  -    -    2)  -   
Recondo AS  100,00 Oslo  150  8  2)  139 
Norway Seafoods Holding AS  92,40 Oslo  757  -3  2)  762 
Atlas-Stord AS  100,00 Bergen  85  7  2)  84 

RGI (Europe) BV  100,00 Oslo  3 283  -66  2)  1 666 

CS Krabbe AS  100,00 Oslo  49  4  2)  47 

Resource Group International AS  100,00 Oslo  33  -1  2)  33 
Aker Mekaniske Verksted AS  100,00 Oslo  20  -2  2)  65 
Intellectual Property Holdings AS  100,00 Oslo  5  -2  2)  8 
Aker Maritime Finance AS  100,00 Oslo  3 909  92  2)  1 786 
Aker Geo Seismic AS  100,00 Oslo  308  20  2)  314 
Aker Capital AS  100,00 Oslo  1 491  -749  2)  1 466 
RGI Inc  1,25 Seattle  1 259  -329 2), 3)  14 
Molde Fotball AS  100,00 Molde  3  -33  2)  25 
Aker Floating Production ASA  59,06 Oslo  234  -70  2), 4)  95 
K3 Komplementar Tomt AS  100,00 Oslo  7  -    2)  10 
Aker Holding AS  60,00 Oslo  4 654  -11 079  2)  2 790 
Opptur Molde AS  100,00 Oslo  -    -4  2)  2 
Akerhallen AS  30,00 Oslo  4  -1 2), 3)  1 
Aker Encore AS  70,00 Oslo  41  -1  2)  21 
Aker Finans AS  100,00 Oslo  -    -    2)  -   
Aker Philadelphia Shipyard ASA  50,30 Oslo  590  -13 2), 4)  276 
Aker American Shipping III Inc  100,00 Philadelphia  145  4  2)  102 
Aker American Shipping Holding AS  100,00 Oslo  -585  -559  2)  -   

Sum        9 707 

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 2008
3) Datterselskap i konsernet, men eid mindre enn 50% direkte av Aker ASA.

4) Spesifikasjon av markedsverdi investering direkte eid av Aker ASA i børsnoterte selskap pr 31.12.2008:

Beløp i mill kroner Aksjer eid Markedsverdi pr aksje 31.12 Sum

Aker Philadelphia Shipyard ASA  5 112 750  53,98  276 
Aker Floating Production ASA  12 992 806  7,30  95 

Sum  371 

Aksjene er bokført lik børskurs pr 31.12.08.
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 ■ NotE 6: foRDRINgER og ANDRE lANgSIKtIgE fINANSIEllE ANlEggSMIDlER

Andre langsiktige finansielle anleggsmidler består av følgende poster:

Beløp i mill kroner  2008 2007

Andre langsiktige fordringer  6  113 
Langsiktige obligasjoner (1)  996  1 139 
Pensjonsmidler  1  -   
Aktiverte kostnader etc  1  -   

Sum andre finansielle anleggsmidler  1 004  1 252 

Langsiktige fordringer på konsernselskaper (2)  10 923  5 334 

Sum     11 927  6 585 

(1) Langsiktige obligasjoner består av:

Beløp i mill kroner Merverdi (+) Pålydende Kostpris 2008

Aker BioMarine Obl 07/10  -97  425  416  416 
Aker Invest II KS Obl 05/10  -10  138  140  140 
Aker American Shipping ASA Obl 07/12  -110  364  365  365 
Aker Drilling ASA Obl 05/10  -3  17  16  16 
Aker Kværner ASA Obl 06/13  -2  15  15  15 
Aker Kværner ASA Obl 06/11  -3  44  44  44 

Sum  -225  1 003  996  996 

Obligasjonene betraktes som en langsiktige investering av Aker ASA. Kortsiktige svingninger i markedsverdien er dermed ikke hensyntatt i den
regnskapsmessige verdivurderingen av obligasjonspostene. Obligasjonene er bokført til kostpris.

(2) Langsiktige fordringer på konsernselskaper består av:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Aker American Shipping Holding AS  909  1 024 
Cork Oak Holding Ltd  187  128 
Aker Capital AS  4 856  1 827 
Aker Mekaniske Verksted AS  468  433 
RGI (Europe) BV  1 791  1 559 
Aker Geo Seismic AS  281  243 
Aker BioMarine ASA  417  -   
Contract Co Alfa AS  713  -   
Contract Co Beta AS  713  -   
Aker Drilling ASA  419  -   
Andre  169  120 

Sum  10 923  5 334 

Fordringene har forfall lengre enn 1 år.
Fordringene renteberegnes iht markedsbetingelser.

Kortsiktige fordringer på konsernselskaper består av:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Aker Seafoods ASA  130  -   
Aker Floating Production ASA  1 388  -   
Andre  221  74 

Sum  1 739  74 

Mellomværende med nærstående parter:

Se note 16 og 21 i konsernregnskapet.

 ■ NotE 7:  INVEStERINg I tIlKNYttEt SElSKAp

Denne post omfatter følgende verdipapirer, vurdert til virkelig verdi:

Beløp i mill kroner Kostpris Merverdi (+) 2008

Odim ASA 359  -198  161 

Sum  359  -198  161 
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 ■ NotE 8: SuM EgENKApItAl

Aksjekapitalen i Aker ASA pr 31.12.2008 består av følgende aksjegrupper:

        Samlet pålydende  
        pr 31.12 (mill kr)Antall

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 

Egne aksjer  -     
Overkursfond  -     
Annen innskutt egenkapital  -   

Sum innskutt egenkapital  2 026   

Aksjene er utbytteberetiget. Hver aksje har lik stemmeandel. Aker ASA er ikke stemmeberettiget for sine egne 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 07.01.2009:
Antall aksjer Prosent

TRG Holding AS  48 245 048 66,66
JP Morgan Chase Bank S/A Escrow account  1 177 225 1,63
Nordea Bank Sweden  1 131 772 1,56
Wenaasgruppen AS  1 026 620 1,42
Nordea Bank Norge AS Securities Operation  854 996 1,18
The Resource Group International AS  824 642 1,14
JP Morgan Chase Bank Nordea Treaty Account  822 485 1,14
Orkla ASA  700 000 0,97
Clearstream Banking CID Dept, Frankfurt  513 654 0,71
Nordea Bank PLC, filial  460 532 0,64
Oslo Pensjonsforsikring  445 200 0,62
Folketrygdefondet, JP Morgan Chase Bank  386 850 0,53
Bank of New York, BR BNY GCM Client Account  348 600 0,48
State Street Bank AN A/C Client Omnibus I  340 341 0,47
State Street Bank AN A/C Client Omnibus F  292 674 0,40
DnBNor Norge Selekt VPF  280 703 0,39
Skandinaviska Enskilda A/C Client Account  277 533 0,38
KAS Depositary Trust Client Account  277 364 0,38
KLP LK Aksjer  255 360 0,35
The Northern Trust C Treaty Account  249 800 0,35

Sum  58 911 399 81,40

1) Kjell Inge Røkke kontrollerer gjennom sine TRG selskaper til sammen 67,8% av aksjene i Aker ASA.

Endringen i egenkapitalen i 2008 fremkommer som følger:

Netto innskutt Annen Sum opptjent Sum

Beløp i mill kroner Aksjekapital egenkapital egenkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01  2 026  2 026  22 028  22 028  24 054 

Avsatt utbytte -362 -362 -362
Årsresultat  -    -8 159  -8 159  -8 159 

Egenkapital pr 31.12  2 026  2 026  13 507  13 507  15 533 

Endringen i egenkapitalen i 2007 til 2008 fremkommer som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Inngående balanse  24 054  12 052 
Resultat etter skatt  -8 159  21 437 
Amortisering B-aksjer  -    -8 096 
Utbytte  -362    -1 339 

Balanse pr 31.12  15 533  24 054 
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 ■ NotE 9:  utSAtt SKAtt

Oppstillingen nedenfor viser forskjellen mellom bokførte og skattemessige verdier ved utløpet av 2008 og 2007, endringer i disse forskjellene, samt utsatt 
skattegjeld ved utløpet av 2008 og 2007 og endring i utsatt skattegjeld.

Beløp i mill kroner 2008 2007

Avsetningsdifferanse  -    204 
Fordringsdifferanse  -426  -403 
Anleggsreserve  27  13 
Netto pensjonsforpliktelse  -99  -99 
Gevinst- og tapskonto  19  24 

totale forskjeller  -479  -261 

Skattemessig underskudd til fremføring  -14  -1 316 

Sum grunnlag utsatt skatt  -493  -1 577 

Netto utsatt skatt 28%  -138  -442 

Bokført utsatt skattefordring (1)  138  442 

Bokført utsatt skattegjeld  -    -   

EStIMERt SKAttBARt RESultAt

Beløp i mill kroner 2008 2007

Resultat før skatt iht. resultatregnskapet  -7 856  20 995 

Skattemessig resultat etter finans  -7 856  20 995 

Permanente forskjeller netto ikke- skattepliktig inntekt(-)/kostnad  8 940  -20 692 
Endring midlertidige forskjeller  213  -61 
Anvendelse av fremførbart underskudd  -1 297  -242 

Estimert skattbart resultat  -    -   

Betalbar skatt - 28% (resultatført)  -    -   
Avgitt konsernbidrag  -    -   

Betalbar skatt - 28% (balanseført)  -    -   

Skattekostnad: 2008 2007
Betalbar skatt resultatført  -    -   
Endring utsatt skatt  303  -442 

Sum skattekostnad/ (-) inntekt  303  -442 

1) I 2007 og 2008 har man medtatt balanseført utsatt skattefordel grunnet bl.annet vesentlige fremtidige renteinntekter grunnet selskapets økte 
likvidebeholdning.

Tallene for 2008 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 selvangi-
velsen og vil kunne avvike fra de ovenstående anslagene.

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad/inntekt ikke utgjør 28% av resultat før skatt: 2008

28 % skatt av resultat før skatt  -2 200 
Permanente forskjeller  2 503 

Beregnet skattekostnad  303 

Effektiv skattesats (skattekostnad i forhold til resultat før skatt) -4%
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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 
ytelsesplan. I tillegg har Aker ASA usikrede pensjonsforpliktelser.

Det er foretatt aktuarmessige beregninger basert på følgende forutsetninger:

2008
Diskonteringsrente 4,5 %
Forventet avkastning 6,5 %
Lønnsregulering 4,3 %
G-regulering/inflasjon 4,0 %

Pensjonsregulering 3,0 %

pENSJoNSKoStNADER

Beløp i mill kroner Over-finansierte planer  1) Under-finansierte planer  1) Sum 2008 Sum 2007

Nåverdi av årets pensjonsopptjening  -5  -    -5  -5 
Rentekostnad på påløpte pensjonsforpliktelser  -3  -5  -8  -7 
Forventet avkastning på pensjonsmidler  3  -    3  3 
Fordelt virkning av estimater og pensjonsplaner  -    -7  -7  -2 

Endring arbeidsgiveravgift  -    1  1  -   

Netto pensjonskostnader (-)  -5  -11  -16  -11 

NEtto pENSJoNSfoRplIKtElSER/- MIDlER pR 31.12:

Beløp i mill kroner Over-finansierte planer  1) Under-finansierte planer  1) Sum 2008 Sum 2007

Nåverdi av påløpte pensjonsforplliktelser  -57  -115  -172  -165 
Verdi av fremtidig lønnsvekst  -10  1  -9  -11 

Beregnet pensjonsforpliktelser  -67  -114  -181  -176 

Verdi av pensjonsmidler  52  -    52  52 

Beregnet netto pensjonsmidler/ -forpliktelser  -15  -114  -129  -124 
Amortisering  16  18  34  30 
Arbeidsgiveravgift  -    -4  -4  -5 

Balanseført netto pensjonsmidler/ -forpliktelse  3)  1  -100  -99  -99 

Antall personer omfattet  131  21  152  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 
pensjonsforpliktelse er beregnet på basis av estimerte fremtidige pensjonsforpliktelser og periodisert i henhold til god regnskapsskikk. Den bokførte 
forpliktelsen samsvarer ikke med de pensjonsrettigheter som juridisk sett er opptjent pr 31.12. Overfinansierte planer inngår i posten andre finansielle 
anleggsmidler i balansen. Pensjoner er implementert iht IFRS i 2005 (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 og ANDRE lANgSIKtIgE foRplIKtElSER

Langsiktig gjeld til konsernselskaper:
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:  

Gjennomsnittlig Obligasjons- Gjeld til kreditt- Andre Sum lån Egne Aktiverte Bokført

Beløp i mill kroner rentesats lån institusjoner lån 2008 obligasjoner lånekost 2008

År
2009  -    -   
2010 8,0 %  500  500  -142  -2  356 
2011  -    -   

2012 9,7 %  500  500  -90  -4  406 
2013 4,5 %  172  172  172 
Etter 2013  -    -   

Sum 2008  1 000  -    172  1 172  -232  -6  935 
2007  2 000  -    2 000  -465  -10  1 525 

Obligasjonslånene er bokført til amortisert kost og pr 31.12 er lånekostnader på -6 mill. kroner periodisert over resterende løpetid.   
Obligasjonslånene i tabellen er i norske kroner. Andre lån nok 172 mill med forfall i 2013 er usd lån på usd 25 mill.    
      
Andre langsiktige forpliktelser består av følgende:      
Urealisert neddiskontert tap vedrørende Put opsjon med 1 177 mill. (se forøvrig note 14).       
Anvendt neddiskonteringsrente er 3%.      
      
Annen kortsiktig gjeld består av følgende:      

Beløp i mill kroner 2008 2007

Påløpte renter ekstern  30  38 
Avsatt utbytte ekstern  362    1 339 
Annet  59  38 

Sum  451  1 415 

Kortsiktig gjeld til konsernselskaper består av følgende:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Påløpte renter  3  2 
Annet  7  12 

Sum  10  14 

Mellomværende med nærstående parter:

Se note 16 og 21 i konsernregnskapet.

 ■ 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 2008 2007

Lånegarantier  38  392 
Performancegarantier  3  126 

låne- og performance garantiforpliktelser  41  518 

Reduksjonen i lånegarantier skyldes i hovedsak Aker Seafoods Holding AS 220 mill. i tilknytning til innløst obligasjonslån, samt Næraberg 
med 129 mill i forbindelse med diverse lån.
Reduksjonen i Performancegarantier skyldes i hovedsak Aker MTW som utløp pr 31.12.08.
I forbindelse med langsiktig eksternt lån på usd 25 mill jfr note 11, foreligger det pant i skipet Navigator. Bokført verdi av skipet er nok 587 mill.
Aker ASA har inngått garantiavtale vedrørende den amerikanske pensjonskassen Kværner Consolidtated Retirement Plan med Kvaerne US Inc. Formålet 
med avtalen er at Kvaerner US Inc i stand til oppfylle sine årlige eller kvartalsvise minimum premieforpliktelser overfor pensjonskassen. Ansvaret er fordelt 
slik at Kvaerner US Inc (med garanti fra Aker ASA) skal betale 2/3 pensjonsforpliktelse, mens Aker Kvaerner Willfab Inc og Aker Subesa Inc (med garanti 
fra Aker Solutions ASA) skal betale 1/3 av premieforpliktelsen.
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 ■ NotE 14:  fINANSIEll MARKEDSRISIKo 

Valutaposter i balansen vil ha naturlig sikring gjennom inn- og utlån i samme valuta. 

Aker ASA har har låne- og garantiavtaler som inneholder klausuler knyttet til blant annet egenkapitalen. Ved utgangen av regnskapsåret 2008 oppfyller 
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 halvfabrikata-
markedet i den grad slike endringer medfører endringer i disse selskapenes konkurransekraft og inntjeningspotensiale over tid. 

Eksponering for risiko som følger av endringer i valutakurser identifiseres og reduseres ved en løpende tilpasning av konsernets samlede låneportefølje og 
finansielle instrumenter. Sikringen av eksponering relatert til investeringer i utenlandsk valuta gjøres gjennom tilpasninger i låneporteføljen og-/eller andre 
finansielle instrumenter. 

Enkelte datterselskaper inngår løpende sikringsforretninger knyttet til enkelte datterselskapers salg i utenlandsk
valuta, organisert slik at selskapene ikke selv eksponerer seg for risiko knyttet til endringer i verdiene av disse forretningene.

Selskapet har inngått valutaterminkontrakter USD/NOK på usd 586 mill med forfall 27.10.2009 med innøsningskurs 7,01839. Pr 31.12.08 hadde selskapet 
en urealisert gevinst på 18 mill.

Selskapet har inngått valutaterminkontrakter USD/NOK på usd 13,3 mill med forfall 25.02.2009 med innøsningskurs 5,436. Pr 31.12.08 hadde selskapet 
urealisert tap på 21 mill.

Aker ASA har inngått separate avtaler med SAAB og Investor om put/call og innløsningsmulighet som gir SAAB og Investor sammen beskyttelse mot tap 
på sine investeringer i Aker Holding AS, men som også begrenser selskapenes muligheter for gevinst.
Første mulighet til å utøve Put/Call er pr 22.06.2011. Urealisert neddiskontert tap Put med 1 177 mill pr 31.12.2008 inngår i posten Andre rente- og finans-
kostnader. Motposten er ført i posten Andre langsiktige forpliktelser iht note 11.

 ■ NotE 15:  NEDSKRIVNINg AKSJER, foRDRINgER, EtC

Nedskriving aksjer og fordringer fremkommer som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Nedskriving aksje Aker Holding AS  6 849  -   

Nedskriving aksje Aker Floating Production ASA  836  -   

Nedskriving aksje Aker Philadelphia Shipyard ASA  18  -   

Nedskriving aksje Odim ASA  198  -   

Nedskriving diverse aksjer  3  -   

Nedskriving diverse fordringer etc  101  44 

Sum  8 005  44 

Selskapet har verdijustert sine investeringer pr 31.12.2008. Børsnoterte investeringer er justert i henhold til børskurs. 
Øvrige investering er justert iht annen tilgjengelig informasjon/beste estimat. 

 ■ NotE 16:  ANSVARlIgE lÅN fRA KoNSERNSElSKApER

Ansvarlige interne lån er som følger: 

Beløp i mill kroner 2008 2007

Aker Geo Seismic AS  610  572 
RGI (Europe) BV  2 160  2 020 
RGI Inc  1 366  1 303 

Aker Maritime Finance AS  1 292  1 211 

Sum lån med lavere prioritet  5 428  5 106 

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.
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 ■ NotE 17: BEtAlINgSMIDlER

Betalingsmidler fordeler seg som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Bundne midler  42  2 019 
Frie midler  2 088  1 907 
Tidsinnskudd  -    4 162 
Sertifikater 1)  1 913  3 480 

Sum  4 043  11 568 

1) Sertifikater består i hovedsak av følgende:

Beløp i mill kroner 2008

Bolig og Næringsbanken ASA  132 
Norwegian Energy Comp  136 
Aker Solutions ASA  153 
DnBNor Bank  381 
SEB Treasury  597 
Andre  514 

Sum  1 913 

Sertifikatene er verdijustert og bokført til børskurs pr 31.12.2008.

 ■ 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 2008:

Aker ASA

Styret:
Kjell Inge Røkke (Styrets formann) 1)  -   
Lone Fønss Schrøder  1 173 
Leif-Arne Langøy 2)  41 000 
Bjørn Flatgård  -   

Jon Fredrik Baksaas  -   
Kristin Krohn Devold  -   
Kjell A. Storeide  -   
Hanne Harlem  -   
Atle Tranøy (ansatt representant)  -   
Harald Magne Bjørnsen (ansatt representant)  700 
Bjarne Kristiansen (ansatt representant)  -   
Stein Aamdal (ansatt representant)  -   

 -   
Andre ledende ansatte:
Øyvind Eriksen (Daglig leder og konsernsjef) 3)  -   
Karl Erik Kjelstad  1 500 
Bengt A. Rem  10 000 
Geir Arne Drangeid  1 500 
Nils Are K. Lysø  2 000 
Martinus Brandal  1 300 

1) Eier også 98% i TRG AS som eier 100% a-aksjer og 309 900 b-aksjer (99,55%) i TRG Holding AS, som igjen eier 66,66% i Aker ASA. 
2) Eier også 133 333 b-aksjer (0,26%) i TRG Holding AS, som igjen eier 66,66% i Aker ASA.
3) Eier også 50 000 b-aksjer (0,1%) i TRG Holding AS, som igjen eier 66,66% i Aker ASA.

Konsernsjefen og andre ledende ansatte har ingen lån eller aksjeopsjonsrettigheter i sine ansettelsesforhold.
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 ■ NotE 20 SAMlEt lØNN og ANNEN goDtgJØRElSE tIl StYREt, VAlgKoMItE, KoNSERNSJEf og ANDRE lEDENDE ANSAttE I AKER ASA

Godtgjørelse til styret     
Utbetalt godtgjørelse til styremedlemmer i 2008 utgjør kr 2 450 000 (kr 2 450 000 i 2007), Styrets medlemmer med unntak av styrets formann 
(se nedenfor), mottok ikke andre ytelser i 2008. Styrets formann (Kjell Inge Røkke fra 19.12.2008), har ikke mottatt styrehonorar fra Aker ASA i 2008.
Leif-Arne Langøy styrets formann til 19.12.2008, mottok ikke styrehonorar fra Aker ASA når han var ansatt i Aker ASA.    
 

Beløp i kroner 2008 2007

Leif-Arne Langøy (styrets formann til 19.12.2008 og styremedlem deretter)  -    -   
Kjell Inge Røkke (styrets formann fra 19.12.2008)  -    -   
Lone Fønss Schrøder (styremedlem)  350 000  350 000 
Bjørn Flatgård (styremedlem)  300 000  300 000 
Jon Fredrik Baksaas (styremedlem til 25.12.2008)  300 000  300 000 
Kjeld Rimberg (styremedlem til 29.03.2007)  -    150 000 
Kjell A. Storeide (styremedlem)  300 000  300 000 
Hanne Harlem (styremedlem)  300 000  300 000 
Kristin Krohn Devold (styremedlem)  300 000  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  2 450 000 

Godtgjørelse til valgkomite 
Samlet godtgjørelse til valgkomite fra Aker ASA var kr 150 000 i 2008 (kr 30 000 i 2007). 

Retningslinjer for godtgjørelse til Daglig leder og selskapets 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. Ved gjennomføringen av spesielle prosjekter er det anledning for tildeling av bonus/variabel lønn utover 
dette. Rammer og kriterier for variabel lønn er til evaluering og forventes endret med virkning fra 2009.

Godtgjørelse til Daglig leder
Daglig leder Bengt A. Rem mottok en lønn på kr 2 026 898 i 2008 (kr 1 979 709 i 2007), samt en bonus/variabel lønn i 2008 på kr 413 392  
(kr 607 339 i 2007). Verdien av tilleggsytelser utgjorde i 2008 kr 18 473 (kr 14 379 i 2007) og netto pensjonskostnader for Bengt A. Rem utgjorde  
kr 165 674 i 2008 (kr 123 046 i 2007). 

Ny daglig leder/konsersjef Øyvind Eriksen tiltrådte 01.01.2009.

Godtgjørelse til konsernsjef     
Leif-Arne Langøy fikk i 2008 utbetalt en lønn på kr 4 595 997 (kr 4 585 184 i 2007). I tillegg mottok Leif-Arne Langøy en bonus i 2008 på    
kr 21 277 ( kr 3 520 000 i 2007). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 17 520 i 2008 (kr 13 929 i 2007).     
Netto pensjonskostnader i 2008 for Leif-Arne Langøy utgjorde kr 200 034 (kr 141 718 i 2007)     
Leif-Arne Langøy sa opp sin stilling med virkning fom 01.01.2009.     
     
Øyvind Eriksen tiltrådte som konsernsjef fom 01.01.2009. Ansettelsesforholdet kan sies opp av begge parter med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist.  
Dersom selskapet sier opp ansettelsesforholdet med Øyvind Eriksen, har han rett til 3 måneders varsel og 3 måneders etterlønn fra utløpet av oppsigel-
sesperioden. Dette beløpet vil ikke bli utbetalt dersom han fortsetter ansettelsen i et annet selskap innen Aker konsernet.
Lønnsordningen for Øyvind Eriksen inkluderer en fast årslønn, standard pensjons- og forsikringsordning for ansatte og variabel lønn. 
Øyvind Eriksen får en årslønn på kr 12 000 000, og vil ved tiltredelse motta en engangs utbetaling på kr 12 000 000. Han vil ikke motta bonus for 2009, 
men vil for året 2010 og senere år kunne motta inntil to tredel av en årslønn som bonus.
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Godtgjørelse til selskapets ledelse 
Lederenes ansettelsesforhold kan sies opp med 3 eller 6 måneders varsel. Dersom selskapet sier opp ansettelsesforholdet, har lederen rett til 3 eller 
6 måneders etterlønn fra utløpet av oppsigelsesperioden. Lederene omfattes av en bonusordning som gir utbetaling for oppnåelse av definerte kort- og 
langsiktige resultater. (Se retningslinjer ovenfor). De norske lederene omfattes av selskapets kollektive pensjonsordning for lønn inntil 12 G. 

Konserndirektør Geir Arne Drangeid, mottok en lønn på kr 1 926 177 i 2008 (kr 1 870 079 i 2007) samt en variabel lønn på kr 248 318 i 2008 
(kr 580 742 i 2007). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 19 924 i 2008 (kr 14 375 i 2007) og netto pensjonskostnader for Geir Arne Drangeid utgjorde 
kr 150 933 i 2008 (kr 116 974 i 2007).

Konserndirektør Martinus Brandal, ble ansatt som konserndirektør i Aker 01.03.2008 og har mottok en lønn på kr 2 575 000 i 2008, samt en variabel lønn 
på kr 6 020 000 i 2008. Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 13 141 i 2008 og netto pernsjonskostnader for Martinus Brandal utgjorde kr 193 576 i 2008. 

Konserndirektør Nils Are K. Lysø, mottok en lønn i 2008 på kr 1 978 443 (kr 1 909 844 i 2007), samt en variabel lønn på kr 256 019 i 2008 
(kr 557 039 i 2007). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 20 824 i 2008 (kr 14 212 i 2007) og netto pensjonskostnader for Nils Are K. Lysø utgjorde 
kr 126 576 i 2008 (kr 102 686 i 2007).

Konserndirektør Karl Erik Kjelstad, mottok en lønn på kr 2 971 705 i 2008 (kr 1 250 000 i 2007), samt en variabel lønn på kr 10 394 231 i 2008 
(kr 40 384 i 2007). Verdien av tilleggsytelser utgjorde kr 21 880 i 2008 (kr 4 751 i 2007) og netto pensjonskostnader for Karl Erik Kjelstad utgjorde 
kr 145 572 i 2008 (kr 97 199 i 2007).

Lønnsordningen for daglig leder og andre ledere inkluderer en fast årslønn, standard pensjons- og forsikringsordning for ansatte og variabel lønn. 
Ansettelsesforholdene for øvrige ledende ansatte kan sies opp med 3 eller 6 måneders varsel. Ved oppsigelse fra selskapet gis i tillegg enkelte ledere 
6 måneders etterlønn etter utløpet av oppsigelsesperioden. Ledere i Norge har en nedtrappingsavtale fra fylte 60 år med gradvis nedtrapping av lønn og 
arbeidstid til fylte 67 år.

 ■ Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder

Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Aker ASA, konsern og morselskap, for kalenderåret 2008 
og per 31. desember 2008.

Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med de EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt de ytterligere opplysningskrav som følger 
av regnskapsloven og som skal anvendes per 31.12.2008. Årsregnskapet for morselskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og norsk god regn-
skapsskikk per 31.12.2008. Årsberetningen for konsern og mor er i samsvar med regnskapslovens krav og Norsk RegnskapsStandard 
16 per 31.12.2008.

Etter vår beste overbevisning: 

•	er	årsregnskapet	2008	for	konsernet	og	morselskapet	utarbeidet	i	samsvar	med	gjeldende	regnskapsstandarder
•		gir	opplysningene	i	regnskapet	et	rettvisende	bilde	av	konsernets	og	morselskapets	eiendeler,	gjeld,	finansielle	stilling	og	resultat	som	helhet	 

per 31. desember 2008.
•	Gir	årsberetningen	og	konsernet	og	morselskapet	en	rettvisende	oversikt	over
         - utviklingen, resultat og stillingen til konsernet og morselskapet
         - de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet og selskapet står overfor

Oslo, 26. februar 2009
For Aker ASA

Kjell Inge Røkke
Styrets formann

Lone Fønss Schrøder
Styrets nestformann

Leif-Arne Langøy
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

Øyvind Eriksen
Konsernsjef og daglig leder
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Aker ASA med Holdingselskaper:

Resultatregnskap

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 99.

De viktigste selskapene som er konsolidert er som følger: Aker ASA, Aker Maritime Finance AS, Resource Group International AS, RGI (Europe) BV, 
RGI Inc, RGI Holdings, Inc, RGI(Denmark) Aps, Aker Geo Seismic AS, Norway Seafoods Holding AS, Aker Seafoods Holding AS, Aker Capital AS, 
Kværner Invest AS, Aker Invest II KS, A-S Norway AS og Hanøytangen Invest AS. 

Beløp i mill kroner Note 2008 2007

Driftsinntekter 1  346  11 740 

Driftskostnader   -192  -151 
Avskrivninger   -18  -8 
Spesielle driftsposter   -    -   

Driftsresultat   136  11 581 

Mottatt utbytte 2  272  1 158 
Andre finansposter 3  352  363 
Spesielle finansposter 4  -5 586  -395 

Resultat før skatt   -4 826  12 707 

Skatter 5  -269  -29 

Årsresultat   -5 095  12 678 
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Bjarne Kristiansen
Styremedlem

Harald Magne Bjørnsen
Styremedlem
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Øyvind Eriksen
Konsernsjef og daglig leder

Aker ASA med Holdingselskaper

Beløp i mill kroner Note 2008 2007

EIENDELER

Immaterielle eiendeler 7  563  748 

Varige driftsmidler 7  877  289 

Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler  1 440  1 037 

Finansielle rentebærende anleggsmidler 8  3 834  1 515 

Finansielle rentefrie anleggsmidler 7  43  39 

Aksjer og selskapsandeler 6  8 710  12 069 

Sum finansielle anleggsmidler     12 587  13 623 

Sum anleggsmidler  14 027  14 660 

Rentefrie kortsiktige fordringer  297  540 

Rentebærende kortsiktige fordringer 8  1 622  -   

Kontanter og kontantekvivalenter 9  4 704  12 281 

Sum omløpsmidler  6 623  12 821 

Sum eiendeler  20 650  27 481 

 

EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital   2 026  2 026 

Opptjent egenkapital   16 079  21 416 

Sum egenkapital 10  18 105  23 442 

Forpliktelser og annen rentefri langsiktig gjeld 11  279  257 

Rentebærende langsiktig gjeld 12  1 549  1 124 

Sum langsiktig gjeld  1 828  1 381 

Rentefri kortsiktig gjeld 11  679  1 610 

Rentebærende kortsiktig gjeld 12  38  1 048 

Sum kortsiktig gjeld  717  2 658 

Sum gjeld og egenkapital  20 650  27 481 

Aker ASA med Holdingselskaper:

Balanse pr 31.12
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Aker ASA med Holdingselskaper:

Noter til regnskapet

 ■ NotE 1:  DRIftSINNtEKtER

Driftsinntekter fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Gevinst ved salg av Aker Yards  -    3 562 
Gevinst ved nedsalg av Aker Solutions  -    2 857 
Gevinst ved nedsalg av Aker Holding  -    5 321 
Gevinst ved nedsalg American Shipping Company  213  -   
Gevinst ved utvanning Aker Oilfield Services  133  -   

Sum  346  11 740 

 ■ NotE 2:  MottAtt utBYttE

Mottatt utbytte fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Aker Holding AS (Aker Solutions ASA)  198  883 
Bjørge ASA  35  -   
Aker Seafoods ASA  24  24 
Aker Philadelphia Shipyards ASA  12 
Andre mottatte utbytte  3  251 

Sum mottatt utbytte  272  1 158 

 ■ NotE 3:  ANDRE fINANSpoStER

Andre finansposter fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Renter selskap samme konsern  202  109 
Andre renter  502  187 
Andre finansposter  -352  67 

Sum andre finansposter  352  363 

 ■ NotE 4:  SpESIEllE fINANSpoStER

Spesielle finansposter fordeles som følger:

Beløp i mill kroner 2008 2007

Nedskrivning av Aker BioMarine aksjer  -3 144  -395 
Nedskrivning av Aker Exploration aksjer  -452  -   
Nedskrivning av Aker Floating Production aksjer  -830  -   
Nedskrivning av American Shipping Company aksjer  -173 
Nedskrivning av Aker Seafoods aksjer  -327 
Nedskrivning av ODIM ASA aksjer  -358 
Nedskrivning av Bjørge aksjer  -74 
Nedskrivning av Genesis Petroleum Corp aksjer  -77 
Underverdi Put SAAB og Investor 1)  -92 
Diverse nedskrivning av aksjer  -59  -   

Sum spesielle finansposter  -5 586  -395 

1) Basert på en samlet gjennomsnittlig kostpris for nåværende aksjebeholding og en aksjeverdi på Put sett i forhold til børskurs på Aker Solutions aksjen pr 31.12.2008 på kr 42,15 pr aksje.
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 ■ NotE 5:  SKAttER

Beløp i mill kroner 2008 2007

BETALBARE SKATTER:
Norge  -    -   
Utenfor Norge  16  -   

Sum betalbar skatt  16  -   

ENDRING UTSATT SKATT:
Norge  -337  45 
Utenfor Norge  68  -74 

Sum endring utsatt skatt  -269  -29 

Sum  -253  -29 

 ■ NotE 6:  AKSJER og SElSKApSANDElER

Eierandel Antall
Bokført verdi Børskurs Børsverdi

etter nedskrivning 31.12.08 31.12.08

Pr 31.12.2008 i % aksjer (Nok mill) (kr) (Nok mill)

Aker Holding AS (Aker Solutions ASA)  60,0  66 200 169 1 695 42,15 2 790
Aker Phildadelphia Shipyard ASA  50,3  5 112 750 276 54,00 276
Aker Seafoods ASA  64,9  31 544 910 192 6,10 192
Aker BioMarine ASA  82,9  74 657 494 418 5,60 418
Aker Floating Production ASA  59,1  12 992 806 95 7,30 95
Aker Exploration ASA  61,2  12 241 148 275 22,50 275
American Shipping Company Inc  19,9  5 493 430 184 33,50 184
Bjørge ASA  39,9  17 518 861 130 7,40 130
ODIM ASA  34,7  16 364 200 448 27,40 448
Genesis  Petroleum Corp. Plc  29,4  49 835 391 50 1,01 50

Sum børsnoterte aksjer 3 763  4 858

Aker Drilling ASA 3 503
Aker Ocean Harvest AS 203
Aker Oilfield Services AS 331
Diverse 910   

Sum aksjer i andre selskaper 4 947   

Sum aksjer og selskapsandeler 8 710    

 ■ 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 2008 Total 2007

Utsatt skattefordring  563  563  748 
Pensjonsmidler  12  12  11 
Fordringer mot selskap innen samme konsern  -    -    -   
Øvrige  31  877  908  317 

Sum  606  877  1 483  1 076 

Øvrige eiendeler i 2008 kan blant annet henføres til skipet Antarctic Navigator kjøpt fra Aker Ocean Harvest for 550 mill kroner i slutten av 2008 og fly bok-
ført til 231 mill kroner ved utgangen av 2008.
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 ■ NotE 8:  ANDRE RENtEBÆRENDE oMlØpSMIDlER og lANgSIKtIgE foRDRINgER

Andre rentebærende omløpsmidler og langsiktige fordringer fordeles mellom fordringer mot selskap innen samme konsern
og eksternt som følger:

Beløp i mill kroner Omløpsmidler Langsiktige total 2008 Total 2007

Fordringer mot selskap innen samme konsern  1 462  2 495  3 957  118 
Fordringer eksternt   160  1 339  1 499  1 397 

Sum  1 622  3 834  5 456  1 515 

 ■ NotE 9:  KoNtANtER og KoNtANtEKVIVAlENtER

Kontanter og kontantekvivalenter utgjør 4 704 mill kroner ved utgangen av året, hvorav 487 mill kroner er bundne..

 ■ NotE 10  SuM EgENKApItAl

Aksjekapitalen i Aker ASA pr 31.12.2008 består av følgende aksjegrupper:

Antall egne
Samlet pålydende pr 31.12 (mill kr)

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.

 
Følgende utbytte ble foreslått utdelt av styret etter balansedagen. 

Beløp i mill kroner  2008

Avsatt utbytte 5,00 kroner pr aksje  362   

forventet utbetalt i 2009 fra Aker ASA med Holding 362

 ■ NotE 11  RENtEfRI gJElD og foRplIKtElSER

Rentefri gjeld fordeles som følger:

Beløp i mill kroner Kortsiktig Langsiktig total 2008 Total 2007

Skattegjeld  2  49  51  119 
Pensjonsforpliktelse  -    138  138  140 
Avsatt utbytte  362    -    362    1 339 
Gjeld mot selskap innen samme konsern  90  -    90  54 
Øvrig  225  92  317  215 

Sum  679  279  958  1 867 
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 ■ NotE 12:  RENtEBÆRENDE gJElD 

Rentebærende gjeld fordelt mellom selskap innen samme konsern og eksternt omfatter følgende poster:

Beløp i mill kroner Kortsiktig Langsiktig total 2008 Total 2007

Gjeld mot selskap innen samme konsern  -    560  560  92 
Gjeld eksternt   38  989  1 028  2 080 

Total  38  1 549  1 587  2 172 

Rentebærende gjeld eksternt fordeles som følger:
      

Beløp i mill kroner   2008 2007

Obligasjonslån     826  1 804 
Bank gjeld     -    -   
Øvrig ekstern gjeld  201  276 

total        1 028  2 080 

Rentebærende gjeld eksternt har følgende avdragsplan fordelt på lånetype:

Beløp i mill kroner Obl. lån Øvrige lån total

År  
2009  -    38  38 
2010  420  13  433 
2011  -    13  13 
2012  406  13  419 
2013  -    120  120 
Etter 2013  -    4  4 

Sum  826  201  1 028 

 ■ NotE 13: RISIKo

Aker ASA med Holdingselskaper balanse fordeler seg på følgende markedssegmenter:

% 2008

Energi 45%
Fiskeri/biomarine 11%
Maritime/shipping 9%
Finans/kapitalforvaltning 35%

Virksomheten innen for hver kategori vil være eksponert mot makroutviklingen i sine respetive markedssegmenter.
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uttalelse om sammenfattet regnskap
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Aker

Historien

Akers historie går tilbake til 1841 da den første mekaniske 
virksomheten ble etablert ved bredden av Akerselva i 
hovedstaden. 

lange tradisjoner

Norges nærhet til havet og utnyttelsen av 
naturressurser går som en rød tråd gjen-
nom Akers historie. Sent på 1960-tallet ori-
enterte virksomhetene seg mot den gry-
ende olje- og gassvirksomheten i Nord-
sjøen. 

Midt på 1980-tallet fusjonerte Aker med 
Norcem, et norskbasert internasjonalt 
sement- og byggevarekonsern som også 
hadde betydelige offshoreengasjement. 
Sement- og byggevarevirksomheten ble 
senere skilt ut som egen virksomhet og 
solgt i 1999.

Røkke tar kontroll
Entreprenøren og industrimannen Kjell 
Inge Røkke har som hovedeier vært en fø-
rende kraft i utviklingen av Aker siden 
midten av 1990-tallet. Røkkes forretnings-
karriere begynte med kjøpet av en 69-fots 
tråler i 1982 i USA. Med dette utgangs-
punktet bygget han gradvis opp en le-
dende global virksomhet innen fangst og 
sjøbasert videreforedling av hvitfisk. Denne 
suksessen gjorde det mulig å investere i 
andre forretningsområder, primært i USA 
og Norge.

I 1994 samlet Røkke sine virksomheter i 
det norsk-amerikanske konsernet Resource 
Group International, Inc. Selskapet var orga-
nisert i fem forretningsområder: Fiskeri, 
industri, distribusjon, eiendom og prosjekt/
finans. I 1996 kjøpte RGI aksjer i Aker og 
ble konsernets største aksjonær. De to sel-
skapene ble senere fusjonert.

overtagelsen av Kværner
I 2000 kjøpte Aker gjennom datterselska-
pet Aker Maritime en stor aksjepost i in-
dustrikonsernet Kværner.

Kværner ble etablert i 1853 i Oslo og 
utviklet seg, som Aker, med utgangspunkt 
i norske naturressurser. Først som en 
ledende leverandør av turbiner til norske 
vannkraftprosjekter og utstyr til trefored-
lingsindustrien.  Senere innenfor skipsbyg-
ging, skipsutstyr, løsning for transport av 
LNG (nedkjølt, flytende naturgass) og off-
shorevirksomhet.

I 1996 kjøpte Kværner det britiskbaserte 
industrikonglomeratet Trafalgar House, som 
bl.a eide selskapene Davy og John Brown 
med røtter tilbake til den britiske industri-
elle revolusjonen. Kjøpet av Trafalgar 
House skulle vise seg å bli et større løft 

enn Kværner kunne klare. Høsten 2001 
opplevde Kværner en akutt likviditetskrise. 

 Gjennom en omfattende redningsak-
sjon vinteren 2001/2002, der Aker og 
andre aksjonærer, kunder, kreditorer og 
ansatte alle spilte sine viktige roller, ble 
konsernet reddet gjennom krisen. Opera-
sjonen gjorde Aker til største eier i Kværner. 

Ny struktur
Etter en serie transaksjoner våren og som-
meren 2004 etablerte Aker et godt finansi-
elt fundament for videre industriell satsing 
og vekst i de fire hovedvirksomhetene 
Aker Kværner, Aker Yards, Norway Sea-
foods og Aker Material Handling.

Siden da har Aker startet flere nye sel-
skaper, blant annet Aker Drilling, Aker 
BioMarine,  Aker Floating Production, Aker 
Exploration, Aker Oilfield Services og Aker 
Clean Carbon.

I 2007 ble aksjene i Aker Yards og Aker 
Material Handling solgt, og eierandelen i 
Aker Kværner ble overført til Aker Holding 
samtidig som at Den norske stat og Wal-
lenberg-selskapene SAAB og Investor 
kjøpte seg inn i Aker Holding. I april 2008 
skiftet Aker Kværner navn til Aker Solu-
tions.

“Norges nærhet til havet og 
utnyttelsen av natur-
ressurser går som en rød 
tråd gjennom Akers historie”

Aker anno 1898 – arbeidere og funksjonærer



Det er et mål at aksjekursen skal reflektere 
de underliggende verdiene i selskapet ved 
at all kursrelevant informasjon blir gjort til-
gjengelig for markedet.

Aker ASA arbeider for å skape verdier for 
aksjonærene i form av utbytte og økt ak-
sjekurs over tid. I februar 2006 vedtok sty-
ret i selskapet følgende utbyttepolitikk:

”Aker ASAs utbyttepolitikk tar utgangs-
punkt i at selskapet til enhver tid skal ha en 
solid balanse og likviditetsreserver som er 
tilstrekkelig til å håndtere fremtidige for-
pliktelser. Samtidig ønsker selskapet å ut-
betale et jevnt, årlig utbytte på 2-4 prosent 
av verdijustert egenkapital.

Ved beregning av verdijustert egenkapital 
legges børskurs på Akers børsnoterte in-
vesteringer til grunn.”

Styret har foreslått et utbytte på 5 kroner 
per aksje for 2008.

År Utbytte

2005 6,50
2005 Ekstraordinært 14,00
2006 19,00
2007 18,50
2008 - foreslått 5,00

Aksjer og aksjekapital
Aker ASA har 72.374.728 ordinære aksjer 
pålydende 28 kroner (se note 8 i selska-
pets årsregnskap). Per 31. desember 2008 
hadde selskapet 16.107 aksjeeiere. Av 
disse var 2,9 prosent utenlandske. 

Aker ASA har én aksjeklasse. Hver aksje 
gir én stemme. Selskapet eier 7.354 egne 
aksjer per 31. desember 2008. Det har ikke 
vært gjennomført emisjoner i løpet av året. 

Børsnotering 
Aker ASA ble børsnotert 2. september 
2004. Selskapets aksjer er notert på Oslo 
Børs under tickerkoden AKER. Aksjene er 
registrert i Verdipapirsentralen med DnB 
NOR Bank AS som kontofører og utsteder. 
Aksjene har verdipapirnummer ISIN NO 
0010234552.

Hovedaksjeeier
Aker ASAs hovedaksjonær er Kjell Inge 
Røkke, som gjennom sitt selskap TRG eier 
67,8 prosent av aksjene. Aker består av en 
rekke selskaper som i juridisk og finansiell 
forstand er selvstendige enheter. Aker-sel-
skapene har imidlertid mange fellestrekk 
og har gjennom Aker ASA et aktivt eier-
skap som binder dem sammen.

I Aker møtes langsiktige industrielle 
holdninger en aksjeeierstruktur og sty-
ringsmodell som gir både handlingsrom 
og handlekraft. På samme måte som Aker 
ASA preges av sin hovedaksjeeier Kjell 
Inge Røkke, setter Aker sitt preg på utvik-
lingen av det enkelte underliggende sel-
skap.

Gjennom aktivt eierskap vil Aker skape 
verdier som kommer investorene i samt-
lige Aker-selskap til gode.

Fra tid til annen inngås avtaler mellom 
to eller flere selskaper i Aker. I beslutnings-
prosessene i forbindelse med slike avtaler 
er styrene og andre involverte seg meget 
bevisst behovet for å handle til beste for 
det enkelte selskap i tråd med god praksis 
for eierstyring og selskapsledelse. Ved 
behov vil eksterne og uavhengige aktører 
bli involvert i verifikasjon.

Gjeldende fullmakter
I Aker ASAs ordinære generalforsamling 3. 
april 2008 ble styret gitt fullmakt til å er-
verve inntil 7.237.473 av selskapets egne 
aksjer, til sammen pålydende 202.649.244 

Aker ASA legger vekt på å ha en god dialog med sine aksjeeiere, 
potensielle investorer, analytikere og finansmarkedene for øvrig. 

God dialog

kroner. Fullmakten omfatter også erverv av 
avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver 
aksje må ikke være mindre enn 4 kroner el-
ler overstige 800 kroner. Styret står fritt 
med hensyn til på hvilken måte erverv og 
avhendelse av egne aksjer skal skje. Full-
makten gjelder til ordinær generalforsam-
ling i 2009. 

Opsjonsordninger
Per 31. desember 2008 har Aker ASA in-
gen opsjonsordninger.

Investor relations
Aker ASA ønsker å holde en god og åpen 
dialog med sine aksjeeiere, analytikere og 
aksjemarkedene generelt. Selskapet av-
holder regelmessig presentasjoner i viktige 
finanssentra i Europa og USA, i tillegg til 
møter med analytikere og investorer. 

Alle selskapets pressemeldinger og his-
toriske nyheter er tilgjengelig på selska-
pets hjemmeside www.akerasa.com. Dette 
gjelder også kvartals- og årsrapporter, pro-
spekter, presentasjoner, selskapets ved-
tekter, finansiell kalender, selskapets IR- 
og Corporate Governance policy i tillegg til 
annen informasjon. 

Aksjeeiere kan henvende seg til selska-
pet på følgende e-postadresse: contact@
akerasa.com.

Elektroniske års- og delårsrapporter
Aker ASA oppfordrer alle som har mulighe-
ten til å motta årsrapporter elektronisk 
gjennom tjenesten VPS investor om å 
tegne seg for dette. 

Årsrapportene vil da bli tilsendt per 
e-post i pdf-format. Den elektroniske 
utsendelsen vil skje samtidig med utsen-
delse av papirversjonen til de aksjeeiere 
som måtte ønske disse.

Delårsrapporter distribueres i utgangs-
punktet kun elektronisk og er blant annet 

Utvikling i aksjekapital tre siste år

Dato 
Endringer i 

aksjeakapital Aksjekapital NOK
Antall 

A-aksjer
Antall 

B-aksjer
Pålydende 

NOK

1. januar 2006 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
Endringer i 2008
31. desember 2008 2 026 492 384 72 374 728 28,00
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20 Største aksjeeiere
Per 5. februar 2009

Navn Antall aksjer Eierandel

TRG Holding AS 48 245 048 66,66 %
Wenaasgruppen AS 1 176 620 1,63 %
State Street Bank AN A/Client Omnibus I 1 133 279 1,57 %
Nordea Bank Sweden A 1 131 772 1,56 %
JP Morgan Chase Bank Nordea Treaty Account 830 619 1,15 %
The Resource Group TRG AS 824 642 1,14 %
Nordea Bank Norge AS Securities Operation 756 101 1,04 %
Orkla ASA 700 000 0,97 %
Clearstream Banking CID Dept., Frankfurt 497 578 0,69 %
Nordea Bank Plc. Finland 469 220 0,65 %
Oslo Pensjonsforsikring 445 200 0,62 %
JP Morgan Chase Bank A/S Escrow Account 430 931 0,60 %
Folketrygdefondet JP Morgan Chase Bank 386 850 0,53 %
State Street Bank AN A/C Client Omnibus 366 654 0,51 %
Bank of New York, BR BNY GCM Client Account 298 600 0,41 %
DnB NOR Norge Selekt VPF 290 636 0,40 %
KAS Depositary Trust Clients Account 270 764 0,37 %
The Northern Trust Treaty Account 256 600 0,35 %
KLP LK Aksjer 250 360 0,35 %
JP Morgan Chase Bank S/A Luxembourg 238 907 0,33 %

Totalt 59 000 381 81,53 %

tilgjengelig på selskapets nettsider. Aksje-
eiere som ikke har mulighet til å motta 
elektronisk delårsrapport, kan abonnere 
på papirversjon ved å kontakte selskapets 
investorkontakt. 

Analysedekning
Følgende meglerhus har analysedekning 
av Aker ASA per 31. desember 2008:

Meglerhus Telefon

DnB NOR 03000
Enskilda Securities 21 00 85 00
Fondsfinans 23 11 30 00
Goldman Sachs +44 207 774 
Nordea 22 48 50 00
Pareto Securities 22 87 87 00
UBS +46 8 453 7300
RS Platou Markets 22 01 63 00

Geografisk eierstruktur 
Per 5. februar 2009     Antall aksjer     Eierandel

Utenlandske  
aksjeeiere 9 630 936 13,3 %
Norske aksjeeiere 62 743 792 86,7 %

Totalt 72 374 728 100,0 %

Valgkomité
Selskapets valgkomité består av følgende 
medlemmer: Leif-Arne Langøy, Gerhard 
Heiberg og Kjeld Rimberg.

De aksjeeiere som ønsker å kontakte 
valgkomiteen kan gjøre dette ved å benytte 
følgende e-postadresse: 
contact@akerasa.com.

Ordinær generalforsamling 
Den årlige, ordinære generalforsamlingen 
avholdes normalt i mars eller tidlig i april 
hvert år. Skriftlig innkalling sendes til samt-
lige aksjeeiere individuelt eller til aksjeeier-
nes depotbank. For å kunne avgi stemme 
på generalforsamlingen må aksjeeiere 
være fysisk tilstede, enten selv eller med 
fullmektig. 

Aksjen i 2008
Selskapets totale børsverdi ved utgangen av 
2008 var 9 915 millioner kroner. I løpet av 
2008 ble det omsatt 59.551.430 aksjer i Aker 
ASA, tilsvarende 0,8 ganger selskapets fritt 
omsettelige aksjer. Aksjen ble omsatt på 
samtlige handelsdager på Oslo Børs.
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Eierstruktur etter størrelse
Per 5. februar 2009

Antall aksjer  Antall aksjeeiere Andel av kapitalen

1-100 9 589 0,38 %
101- 1000 5 223 2,36 %
1001 - 10000 981 3,81 %
10001-100000 168 7,83 %
100001-500000 32 9,91 %
Over 500000 8 75,71 %

Sum 16 001 100 %

Aksjen i 2008

Omsatt høyest NOK 343,00
Omsatt lavest NOK 118,25
Aksjekurs 31.12 NOK 137,00
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 9 915

Foreslått utbytte per aksje NOK/aksje 5,00
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Aker ASA med holdingselskaper – hovedtall fra balansen 2005-2007

Aksjer og selskapsandeler

Analytisk informasjon

Pr 31.12.2008 Eierandel i % Antall aksjer
Bokført verdi 

 (Mill. NOK)
Børskurs 

 31.12.08 (NOK)
Børsverdi 

 31.12.08  (Mill. NOK)

Aker Holding AS (Aker Solutions ASA)                60,0  66 200 169 1 695 42,15 2 790

American Shipping Company ASA 19,9 5 493 430 184 33,50 184

Aker Phildadelphia Shipyard ASA  50,3  5 112 750 276 54,00 276

Aker Seafoods ASA  64,9  31 594 910 192 6,10 192

Aker BioMarine ASA 82,85 74 675 494 418 5,60 418

Aker Floating Production ASA 59,1 12 992 806 95 7,30 95

Aker Exploration ASA 61,2 12 241 148 275 22,50 275

Bjørge ASA  39,9  17 518 861 130 7,40 130

Odim ASA 34,7  16 364 200 448 27,40 448

Genesis Petroleum Corp Plc 29,4 49 835 391 50 1,01 50

Sum børsnoterte aksjer   3 763  4 858

Aker Drilling ASA   3 503

Aker Oilfield Services Ltd 331

Aker Clean Carbon 75

Diverse 1 038   

Sum aksjer i andre selskaper   4 947   

Sum aksjer og selskapsandeler   8 710    

2006                 2007 2008

  Bok 1)    VEK 2)     Bok  VEK  Bok  VEK 

Investeringer Mill. NOK  13 965  36 828 12 069  20 597 8 710 8 710

Netto andre eiendeler og gjeld Mill. NOK  -1 784  -1 784  11 373  11 373 9 395 9 395

Egenkapital inkl avsatt utbytte Mill. NOK  12 181  35 044  23 442  31 970 18 105 18 105

Egenkapital før avsatt utbytte Mill. NOK  13 556  36 419  24 781  33 309 18 467 18 467

VEK pr aksje før utbytte NOK  187,32  503,26 342,43  460,28 255,18 255,18

1)  Bok = bokførte verdier
2)  VEK = Verdijustert

0

100

200

300

400

500

600

31.1230.0631.1230.0930.0631.0331.1230.0930.0631.0331.1230.0930.0631.0331.1230.09

Analytisk informasjon
■ Børskurs (NOK)   ■ VEK (pr aksje)    

2007 2008 20082007200720072006200620062006200520052005200520042004

Aker ASA årsrapport 2008 123

Våre resultater

Analytisk informasjon



Prinsippene er basert på norsk anbefaling 
for eierstyring og selskapsledelse datert 4. 
desember 2007. Selskapet er ikke kjent 
med at det har skjedd endringer i anbefa-
lingen etter desember 2007, og styret i 
Aker ASA har således ikke sett det nød-
vendig å gå igjennom anbefalingen på nytt 
etter februar 2008. 

Nedenfor følger en redegjørelse for 
hvordan Aker ASA har innrettet seg etter 
anbefalingen. Eventuelle avvik fra anbefa-
lingen er omtalt under det aktuelle punkt. 

Formål
Aker ASAs prinsipper for eierstyring og 
selskapsledelse sikrer en hensiktsmessig 
rolledeling og godt samarbeid mellom sel-
skapets eiere, styret og selskapets daglige 
ledelse og betryggende kontroll med virk-
somheten. En hensiktsmessig rolledeling i 
godt samarbeid og betryggende kontroll 
skal bidra til størst mulig verdiskaping over 
tid, til beste for eierne og øvrige interesse-
grupper. 

Gjennom aktivt eierskap og vervet som 
styreformann er selskapets hovedaksjo-
nær aktivt involvert i virksomheten. Aker 
ASA ser det som en stor styrke og kilde til 
inspirasjon.

Verdigrunnlag og etiske 
retningslinjer
Styret har fastsatt selskapets verdigrunn-
lag og etiske retningslinjer. Aker ASAs ver-
digrunnlag er presentert på side 7 i årsrap-
porten.

Virksomhet
Selskapets formålsparagraf er beskrevet i 
selskapets vedtekter: 

”Selskapets virksomhet består i å eie og 
drive industri- og annen tilknyttet virksom-
het, forvaltning av kapital og andre funk-
sjoner for konsernet, samt delta i eller 
overta annen virksomhet.”

Formålsparagrafen sikrer aksjeeierne 
kontroll med virksomheten og dens risiko-
profil uten at den begrenser styrets eller 
ledelsens muligheter til å gjennomføre 
strategisk og kommersielt riktige beslut-
ninger innenfor det definerte formålet. 
Konsernets finansielle mål og hovedstra-
tegier er presentert i årsberetningen.

Selskapskapital og utbytte 
Selskapskapital
Konsernets bokførte egenkapital per 31. 
desember 2008 er 18 105 millioner kroner, 
tilsvarende en egenkapitalandel på 88 pro-
sent. Aker ASA anser konsernets nåvæ-
rende kapitalstruktur som hensiktsmessig 
og tilpasset konsernets mål, strategi og ri-
sikoprofil. 

Utbytte
Aker ASAs utbyttepolitikk er inntatt under 
seksjonen for Aksje- og aksjeeierforhold, 
se side 120 i årsrapporten. Utbyttepolitik-
ken er en av faktorene som er hensyntatt i 
forbindelse med styrets forslag til dispo-
nering av årsresultatet for 2008.

Styrefullmakter
Styrets forslag til fremtidige fullmakter skal 
begrenses til definerte forhold og til å 
gjelde frem til neste ordinære generalfor-
samling. 

Gjeldende styrefullmakter for forhøy-
else 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 
aksjeeiere. Dersom eksisterende aksjeei-
eres fortrinnsrett 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, 
vil styret normalt sørge for at det foreligger 
en uavhengig verdivurdering. Dette gjelder 
også der det foretas transaksjoner mellom 
Aker ASA og selskaper i konsernet hvor 
det er minoritetsinteresser. Aker ASA har 
utarbeidet retningslinjer som sikrer at sty-
remedlemmer og ledende ansatte melder 
fra til styret dersom de direkte eller indi-
rekte har vesentlig interesse i avtale som 
inngås av konsernet. 

Se for øvrig om transaksjoner med 
nærstående i note 37  i årsregnskapet.

Selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse ble 
gjennomgått av styret i Aker ASA i februar 2008. 

Eierstyring og selskapsledelse 

Fri omsettelighet
Aksjene er fritt omsettelige. Det er ikke 
vedtektsfestet omsetningsbegrensninger.

Generalforsamling
Selskapet oppfordrer aksjeeiere til å delta 
i generalforsamling. Selskapet prioriterer å 
avholde generalforsamling så raskt som 
mulig etter årsskiftet. Innkalling med utfør-
lige saksdokumenter gjøres fortløpende 
tilgjengelig på selskapets hjemmeside og 
sendes aksjonærene innen frister slik de 
fremkommer i allmennaksjeloven. Påmel-
dingsfristen settes så nært møtet som mu-
lig. Aksjeeiere som ikke kan delta, kan 
stemme ved bruk av fullmakt. For øvrig gis 
det opplysninger både om prosedyren for 
påmelding og fullmaktsgiving i innkallin-
gen 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 kompetanse utfyller hverandre. Gene-
ralforsamlingen 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 består av minimum tre med-
lemmer med normalt en funksjonstid på to 
år. Ved sammensetning av valgkomiteen 
tas hensyn til aksjonærfellesskapets inter-
esser, i tillegg til medlemmenes uavhen-
gighet av styret og ledende ansatte. Valg-
komiteens medlemmer og leder velges av 
generalforsamlingen, som også fastsetter 
komiteens godtgjørelse. 

I henhold til vedtektene foreslår valgko-
miteen kandidater til styret. Valgkomiteen 
skal også foreslå honorarer til styrets med-
lemmer. Innstillingen fra valgkomiteen skal 
begrunnes.

Frist for å fremme forslag til styrekandi-
dater for neste periode er 31. oktober 
2009.
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Styret, sammensetning  
og uavhengighet
Selskapet har ikke bedriftsforsamling. De 
ansattes rettigheter til representasjon og 
medbestemmelse 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 vara-
medlemmer årlig. Valgkomiteens innstilling 
inkluderer normalt forslag til hvem som er 
styrets leder og fastsettes av aksjeeierne i 
generalforsamling. Styret velger selv sin 
nestleder. Styremedlemmene velges for en 
periode på to år av gangen.

Flertallet av de aksjeeiervalgte medlem-
mene er uavhengig av den daglige ledel-
sen og vesentlige forretningsforbindelser. 
Videre er minst 5 av de aksjeeiervalgte 
medlemmene uavhengig av selskapets 
hovedaksjeeier. 

Dagens sammensetning av styret er 
beskrevet på side 126 i årsrapporten hvor 
også styremedlemmers kompetanse, 
kapasitet og uavhengighet er nærmere 
omtalt. Styremedlemmenes aksjeeie frem-
går av note 39 til årsregnskapet for konser-
net. Selskapet oppfordrer styremedlem-
mene til å eie aksjer i selskapet. Til sammen 
representerer de aksjeeiervalgte styre-
medlemmene et mangfold av kompetanse, 
kapasitet og erfaring, herunder fra 
finansnæring, industri og organisasjonsliv. 

To av de aksjeeiervalgte styremedlem-
mene er på valg i 2009. Valgkomiteens 
begrunnede forslag til kandidater offentlig-
gjøres 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 
gjennomføring. Videre foreligger det en 
styreinstruks som regulerer ansvarsområ-
der, oppgaver og rolledeling for styret, sty-
rets formann og daglig leder. Styreinstruk-
sen har også bestemmelser om styreplan, 
regler for innkalling til og ledelse av styre-
møter, beslutningsregler, daglig leders in-
formasjonsplikt og -rett overfor styret, 
taushetsplikt, habilitet med videre.

Styret skal årlig foreta en evaluering av 
sitt arbeid og sin kompetanse. 

Risikostyring og intern kontroll
Styret skal påse at selskapet har god in-

tern kontroll og hensiktsmessige systemer 
for risikostyring tilpasset selskapets virk-
somhet. Styret foretar årlig en gjennom-
gang av selskapets viktigste risikoområder 
og den interne kontroll, og omtaler hoved-
elementene i disse vurderingene i årsbe-
retningen. Temaet er videre omtalt og be-
lyst i konsernregnskapets note 35.

I styremøtet 26. februar 2009 besluttet 
styret å etablere revisjonsutvalg ledet av 
statsautorisert revisor Finn Berg Jacobsen.

Godtgjørelse til styret
Styrets godtgjørelse reflekterer styrets an-
svar, kompetanse, tidsbruk og virksomhe-
tens kompleksitet. Godtgjørelsen er ikke 
resultatavhengig. Styremedlemmer og sel-
skaper som de er tilknyttet påtar seg ikke 
særskilte oppgaver for selskapet utover 
styrevervet. 

Nærmere opplysninger om styregodt-
gjørelse for 2008 for de enkelte styremed-
lemmer fremgår av note 38 til årsregnska-
pet for konsernet.

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 
godtgjørelse. Valgkomiteen fastsetter kon-
sernsjefens godtgjørelse. Konsernsjefens 
og daglig leders ansettelsesavtale og 
godtgjørelse legges frem for styret i møte 
før ikrafttredelse. 

Aker ASA har ingen opsjonsordinger 
eller ordninger om tildeling av aksjer til 
ansatte. Nærmere opplysninger om godt-
gjørelse for 2008 for den enkelte ledende 
ansatte fremgår av note 38 til årsregnska-
pet for konsernet. Selskapets retningslin-
jer for godtgjørelse til ledende ansatte er 
gjengitt i note 38 og blir således fremlagt 
generalforsamlingen til orientering. 

Informasjon og kommunikasjon
Selskapet har utarbeidet egen IR-policy 
som er tilgengelig på selskapets hjemme-
side. Selskapets rapportering av finansiell 
og annen informasjon er basert på åpen-
het og likebehandling av aktørene. 

IR-funksjonens langsiktige formål er å 
sikre selskapet tilgang til kapital til konkur-
ransedyktige vilkår samtidig som aksjeei-
erne skal sikres korrekt prising av aksjene. 
Dette skal skje gjennom korrekt og tidsrik-
tig distribusjon av kurssensitiv informa-
sjon, samtidig som selskapet skal være i 
samsvar med gjeldende regler og mar-

kedspraksis, herunder kravet om likebe-
handling.

Alle børs- og pressemeldinger gjøres 
tilgjengelig på selskapets hjemmesider 
www.akerasa.com, i tillegg til at børsmel-
dinger også er tilgjengelig på www.news-
web.no. All informasjon som sendes til 
aksjeeierne legges samtidig ut på selska-
pets hjemmeside. Selskapet bestreber å 
avholde åpne presentasjoner i forbindelse 
med resultatrapportering og presentasjo-
nene 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 even-
tuelle overtakelsestilbud. Til sammen 67,8 
prosent av aksjene i Aker kontrolleres av 
Kjell Inge Røkke gjennom hans private 
TRG-selskaper. I forbindelse med det eier-
messige samarbeidet i Aker Holding, har 
Røkke forpliktet seg til å beholde kontroll i 
Aker i minimum 10 år fra juni 2007. På 
denne bakgrunn vurderes et overtakelses-
tilbud som svært lite sannsynlig.

Revisor
Revisor presenterer årlig for styret en plan 
for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Vi-
dere har revisor gitt styret en skriftlig be-
kreftelse på at uavhengighetskravet er 
oppfylt. 

Revisor deltar i styremøtet som 
behandler årsregnskapet, og revisor har 
gjennomgått med styret selskapets interne 
kontroll. Revisor 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. 

I forbindelse med revisjon av årsopp-
gjøret har revisor gjennomganger med 
daglig leder. Det er ikke fastsatt andre ret-
ningslinjer for den daglige ledelsens 
adgang til å benytte revisor til andre tje-
nester enn revisjon, men revisor gir årlig 
styret en oversikt over andre tjenester enn 
revisjon som er levert til selskapet.

Revisors godtgjørelse fordelt på revi-
sjon og andre tjenester fremgår av note 2 
til årsregnskapet for Aker ASA i tillegg til at 
dette opplyses på generalforsamlingen.

Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse er basert på 
norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse datert 
4. desember 2007
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Presentasjon av styret

Industrileder Kjell Inge Røkke (født 1958), Aker ASAs hovedeier, har vært drivkraften i 
Aker siden 1990-tallet. Røkke startet sin karriere da han kjøpte en 69 fot tråler i USA 
i 1982, og han bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap: 
fangst og ombordproduksjon av hvitfisk. I 1996 kjøpte RGI nok Aker-aksjer til å bli  
Akers største eier. Pr. 5. februar 2009 eier Røkke 49.069.690 aksjer i Aker ASA, og har 
ingen opsjoner. Røkke er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2008-2010.

Lone Fønss Schrøder (født 1960) er VD i Wallenius Lines. Hun er bl.a. styremedlem i  
Yara International ASA, Vattenfall AB (Sverige) of DSB (Danmark). Lone Fønss Schrøder 
arbeidet 21 år i A.P. Møller-Maersk. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i København, 
og har en mastergrad i økonomi fra Handelshøjskolen i København. Pr.  5. februar 2009 
eier Fønss Schrøder 1.173 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Fønss Schrøder er 
dansk statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2008-2010.

Kristin Krohn Devold (født 1961) var Stortingsrepresentant for Høyre fra 1993 til 2005. 
Hun var forsvarsminister 2001 til 2005. Hun er i dag Generalsekretær i Den norske  
Turistforening og styremedlem i Aker Holding og Aker Floating Production. Hun er utdannet 
siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har mellomfag i sosiologi fra Universitetet 
i Bergen. Pr.  5. februar 2009 eier Krohn Devold ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen 
opsjoner. Krohn Devold er norsk statsborger. Hun er valgt for perioden 2007-2009.

Bjørn Flatgård (født 1949) driver egen virksomhet med hovedvekt på eksterne styreverv 
og investeringer. Flatgård var konsernsjef i Elopak AS fra 1996 - 2007. Før dette var han 
administrerende direktør i Nycomed Pharma og Executive Vice President i Hafslund 
Nycomed og Nycomed AS. Flatgård er nestleder i Aker Solutions’ styre, og styreleder 
i SalMar. Flatgård er utdannet ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet og fra 
Handelshøyskolen BI. Pr.  5. februar 2009 eier Flatgård ingen aksjer i Aker ASA, og har 
ingen opsjoner. Flatgård er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2008-2010.

Hanne Harlem (født 1964) var inntil mai 2007 universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo 
siden 2004. Hun har juridisk embetseksamen. Hun har tidligere blant annet vært advokat 
og ass. direktør i Norsk Hydro ASA, justisminister, sjefsjurist i Kredittilsynet, byråd for 
barn og utdanning i Oslo kommune. Harlem er i dag styreleder i Helse Sør-Øst, og styre-
medlem i Handelshøyskolen BI og Hafslund ASA. Pr.  5. februar 2009 eier Harlem ingen 
aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner i selskapet. Harlem er norsk statsborger. Hun er 
valgt inn for perioden 2008-2010.

Kjell Inge Røkke
Styrets formann

Lone Fønss Schrøder
Styrets nestformann

Kristin Krohn Devold
Styremedlem 

Bjørn Flatgård
Styremedlem

Hanne Harlem
Styremedlem
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Kjell A. Storeide (født 1952) er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Fra 1990 til 
2004 var Storeide administrerende direktør og medeier i Stokke AS. Kjell A. Storeide  
er styreleder/styremedlem for flere norske industriselskaper, og han er styreleder i  
Innovasjon Norge. Pr.  5. februar 2009 eier Storeide ingen aksjer i Aker ASA, og har in-
gen opsjoner. Storeide er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2008-2010.

Leif Arne Langøy (født 1956) var konsernsjef i Aker ASA, tidligere Aker RGI, fra  
2003 - 2008. Han var styreformann i selskapet fra 2006 – 2008. Langøy 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 Seafoods og Aker BioMarine, 
styremedlem i Aker Solutions og Aker Exploration, og nestleder i TRG Holding. Han er 
utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Pr.  5. februar 2009 eier Langøy, 
gjennom et privat selskap, 41.000 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Langøy er 
norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2007-2009.

Tranøy, (født 1957) er hovedtillitsvalgt i Aker. Han har vært heltids tillitsvalgt i Aker-bedrifter 
siden 1983, først i Aker Stord. Han er også leder for European Works Council i Aker. 
Tranøy har vært ansatt i Aker Stord siden 1976. Han er utdannet rørlegger. Pr.  5. februar 
2009 eier Tranøy ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Tranøy er norsk stats-
borger. Han er valgt inn for perioden 2007-2009.

Bjørnsen (født 1947) har vært ansatt i Aker Elektro siden 1978, og har hatt stilling som 
prosjekt-/plassleder Elektro- og Instrument fra 1986. Han er fagutdannet som skips- og 
elektromontør. Pr.  5. februar 2009 eier Bjørnsen 700 aksjer i Aker ASA, og har ingen 
opsjoner. Bjørnsen er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2007-2009.

Bjarne Kristiansen (født 1955) har arbeidet i fiskeriindustrien siden 1973 og har vært  
leder av fagforeningen siden 1996. Kristiansen er også representant for de ansatte i styret 
til Aker Seafoods ASA. Pr.  5. februar 2009 eier Kristiansen ingen aksjer i Aker ASA, og 
har ingen opsjoner. Kristiansen er norsk statsborger. Han er valgt for perioden 2007-
2009.

Aamdal (født 1947) er hovedtillitsvalgt 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 fagarbeider, seksjonsbygger-montør. Pr.  5. februar 2009 eier 
Aamdal ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Aamdal er norsk statsborger. 
Han er valgt inn for perioden 2007-2009.

Kjell A. Storeide
Styremedlem 

Leif-Arne Langøy
Styremedlem

Atle Tranøy
Styremedlem
Ansattes representant

Harald Magne Bjørnsen
Styremedlem
Ansattes representant 

Bjarne Kristiansen
Styremedlem
Ansattes representant

Stein Aamdal
Styremedlem
Ansattes representant
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Øyvind Eriksen (født 1964) ble ansatt i Aker 1. januar 2009. Eriksen er utdannet jurist 
ved Universitet i Oslo. Han har arbeidet i advokatfirmaet BA-HR fra 1990, som deltaker 
(partner) siden 1996, og som styremedlem/formann i BA-HR fra 2003. I BA-HR jobbet 
Eriksen tett med Aker og Akers hovedaksjonær, Kjell Inge Røkke. Eriksen er blant annet 
styremedlem i Reitangruppen AS. Pr.  5. februar 2009 eier Eriksen ingen aksjer i selska-
pet, og har ingen opsjoner. Eriksen er norsk statsborger.

Martinus Brandal (født 1960) ble ansatt i Aker i 2008. Brandal var konsernsjef i Aker 
Kværner ASA fra juli 2006 til mars 2008. Fra juli 2004 til juli 2006 var han konserndirektør 
og ansvarlig for drift, strategi og forretningsutvikling i Aker ASA. I perioden fra 1985 til 
2004 hadde Brandal forskjellige lederstillinger i ABB-konsernet som Group Senior Vice 
President og Head of Business Area Process Automation ved hovedkvartet i Zürich. 
Brandal er styreformann i Aker Solutions, Aker Drilling, Aker Floating Production og Aker 
Clean Carbon, og styremedlem i Aker Oilfield Services og Odim. Brandal er utdannet 
ved Oslo Ingeniørhøyskole. Pr.  5. februar 2009 eier Brandal, gjennom et privat selskap, 
1.300 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Brandal er norsk statsborger. 

Geir Arne Drangeid (født 1965) har ansvar for kommunikasjon, HR og administrasjon i 
Aker ASA. Drangeid har bakgrunn som journalist. Han har hatt forskjellige informasjons-
relaterte 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.  5. februar 2009 eier Drangeid, 
gjennom et privat selskap, 1.500 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner i selskapet. 
Drangeid er norsk statsborger. 

Karl Erik Kjelstad (født 1966) har jobbet i Aker siden 1998. Kjelstad var konsernsjef i 
Aker Yards fra januar 2003 til juni 2007. Før Kjelstad begynte i Aker var han ansatt i PA 
Consulting Group. Fra 1992 til 1996 hadde Kjelstad ulike lederposisjoner i TTS-gruppen. 
Kjelstad er styreformann i Odim, Aker Philadelphia Shipyard, Aker Oilfield Services og 
Aker DOF Supply, og styremedlem i Aker Drilling og Aker Floating Production. Kjelstad 
er sivilingeniør, med en M.Sc grad innen Marine Engineering fra Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet. Pr.  5. februar 2009 eier Kjelstad, gjennom et privat selskap, 
1.500 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner i selskapet. Kjelstad er norsk statsborger. 

Øyvind Eriksen
Konsernsjef

Martinus Brandal
Konserndirektør 
President, Energiteknologi

Geir Arne Drangeid
Konserndirektør

Karl Erik Kjelstad
Konserndirektør 
President, Maritim teknologi
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Nils Are Karstad Lysø (født 1968) ble ansatt i Aker i 2005. Han var tidligere partner i 
konsulentfirmaet McKinsey & Company (1992-2005). Lysø er styreformann i Aker Explo-
ration, og styremedlem i Aker BioMarine. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøy-
skolen BI. Pr.  5. februar 2009 eier Lysø, gjennom et private selskap, 2.000 aksjer i Aker 
ASA, og har ingen opsjoner i selskapet. Lysø er norsk statsborger. 

Bengt A. Rem (født 1961) ble ansatt i Aker i 1995, og har bl.a. hatt ansvaret for økonomi 
og administrasjon. Rem har også erfaring fra Oslo Børs og Arthur Andersen & Co.  
Han er statsautorisert revisor og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Pr.  5. februar 
2009 eier Rem, gjennom et privat selskap, 10.000 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjo-
ner i selskapet. Rem er norsk statsborger. 

Trine Sæther Romuld (1968) begynte i Aker i januar 2009. Hun kommer fra stillingen som 
finansdirektør i Aker Drilling ASA, en stilling hun hadde fra august 2007 til desember 
2008. Hun har tidligere vært CFO i Pan Fish ASA / Marine Harvest ASA i fire år, har ni 
års erfaring fra Arthur Andersen & Co./Ernst & Young, og har i tillegg fire års erfaring fra 
riggbransjen fra tiden før hun jobbet i Aker Drilling ASA. Hun er styremedlem i DnB NOR 
ASA. Trine Sæther Romuld er utdannet statsautorisert revisor fra NHH. Pr.  5. februar 
2009 eier Sæther Romuld ingen aksjer i selskapet, og har ingen opsjoner. Trine Sæther 
Romuld er norsk statsborger.

Nils Are Karstad Lysø
Konserndirektør
President, Energiressurser

Bengt A. Rem
Konserndirektør & CFO

Trine Sæther Romuld
Konserndirektør
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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@akersolutions.com
www.akersolutions.com

Aker Exploration ASA
Haakon VII’gt 9
Postboks 508 Sentrum
4003 Stavanger 

Telefon: 51 21 48 20
Telefaks: 51 21 48 01

www.akerexploration.com
post@aker-exploration.com

Aker Oilfield Services AS
Karenslyst Allé 57
Postboks 244
0213 Oslo

Telefon: 23 08 44 00
Telefaks: 23 08 44 10 

info@akeroilfield.com
www.akeroilfield.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 Drilling ASA
Strandsvingen 12
Postboks 319 Forus
4066 Stavanger

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

post@akerdrill.com
www.akerdrill.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 BioMarine ASA
Fjordalleen 16
Postboks 1423 Vika
0115 Oslo

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

post@akerbiomarine.com
www.akerbiomarine.com

Aker Clean Carbon AS
Snarøyveien 30, Bygg A
Postboks 207
1326 Lysaker

Telefon: 63 00 23 00
Telefaks: 63 00 23 01

post@akercleancarbon.com
www.akercleancarbon.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 Ocean Harvest AS
Fjordalleen 16
Postboks 1423 Vika
0115 Oslo

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

contact@akerasa.com
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Rapporter rett 
fra nett

Aker ASA oppfordrer alle som 
har muligheten til å motta 
årsrapporter elektronisk – gjen-
nom tjenesten VPS investor 
– om å tegne seg for dette. 

Årsrapportene vil da bli tilsendt 
per e-post i pdf-format. Den 
elektroniske utsendelsen vil 
skje samtidig med utsendelse 
av papirversjonen til de aksje-
eiere som måtte ønske disse.

Delårsrapporter distribueres i 
utgangspunktet kun elektronisk 
og er blant annet tilgjengelig 
på selskapets nettsider. Aksje-
eiere som ikke har mulighet 
til å motta elektronisk del-
årsrapport, kan abonnere på 
papirversjon ved å kontakte 
selskapets investorkontakt. 
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