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Aker tar forbehold om endringer i datoene.

På forsiden av rapporten vises Aker ASAs aksjekursutvikling på Oslo Børs i 2012.  
Samlet avkastning, inkludert utbetalt utbytte, var 44 prosent.

Industrielle investeringer tilsvarte 75 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper ved utgangen av 2012.
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Aker forener industriell kompetanse og 
finansiell styrke.

Som aktiv eier bidrar Aker i arbeidet med 
å videreutvikle og styrke selskapene i porte-
føljen. Dette skjer gjennom styrene i de  
operative industriselskapene, og med tett 
oppfølging fra Akers investeringsdirektører 
og investeringsteam. Aker er en pådriver i 
arbeidet med driftsforbedringer, strategi, 
finansiering, restrukturering og gjennomfø-
ring av industrielle transaksjoner. Dette gir 
dynamikk og skaper verdier for aksjeeierne, 
kundene, medarbeiderne og samfunnet.

Akers virksomhet består av to segmenter: 

 ■ Industrielle investeringer omfatter 
eierskapet i Aker Solutions, Kværner, Det 
norske oljeselskap, Ocean Yield, Aker 

BioMarine og Aker Seafoods. I hvert av 
selskapene har Aker en eieragenda for 
å videreutvikle virksomhetene og skape 
verdier.  

 ■ Finansielle investeringer omfatter 
kontanter, eiendom, fondsandeler og 
andre finansielle eiendeler i Aker (Aker 
ASA og holdingselskaper) – unntatt 
industrielle aksjeinvesteringer.

Størrelse
Aker er ved utgangen av februar 2013 
direkte eller indirekte den største eieren i 
seks børsnoterte selskaper. Samlet har  
selskapene 27 000 egne ansatte i 30 land, 
hvorav 15 400 i Norge.  

Utvikling i verdijustert egenkapital (VEK) 
er en nøkkelindikator for Aker ASA. Per 31. 

Aker ASA er et industrielt investeringsselskap, og utøver aktivt eierskap.

desember 2012 var VEK 22,9 milliarder  
kroner, mot 19,4 milliarder kroner året før. 
Selskapets utbyttepolitikk er en årlig ut be-
taling av 2–4 prosent av VEK til aksjeeierne, 
og intensjonen er å øke aksjeutbyttet i 
nominelle kroner hvert år.

Investeringsstrategi
Akers eierengasjementer er konsentrert om 
sektorene olje og gass, fiskeri/marin biotek-
nologi og finans. Dette er sentrale norske 
næringer med internasjonalt nedslagsfelt. 
Hvert av selskapene som inngår i Akers 
portefølje av investeringer, er godt posisjo-
nert for å møte fortsatt stigende etterspør-
sel etter bærekraftig produksjon av energi 
og sjømat. 
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Aker  1841

Kværner  1853

JM Johansen 1876 – Fiskeri

Norcem 1892 – Offshore og sement

19961987 2001

Eierforhold
Aker ble notert på Oslo Børs 8. september 
2004. Siden børsnoteringen har Aker-ak-
sjen gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning 
på 30 prosent, inkludert utbytte. I 2012 var 
avkastningen 44 prosent i verdi, inkludert 
utbyttet på 11 kroner per aksje. Selskapet 
har 13 111 aksjeeiere ved inngangen til 
2013. Akers hovedaksjonærer er Anne 
Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkke som 
gjennom sitt selskap TRG eier 67,9 prosent 
av aksjene. Øyvind Eriksen eier gjennom et 
privateid selskap 0,2 prosent av B-aksjene i 
TRG. I tillegg eier Eriksen 100 000 aksjer i 
Aker. Hele 39 av 48 ansatte i Aker ASA eier 
aksjer i selskapet.

Kjell Inge Røkke  
Hovedeier i Aker 
siden 1996.

Oluf A. Onsum 
Grunnlegger av 
Kværner i 1853.

Peter Steenstrup 
Grunnlegger av 
Aker i 1841.

Kort om Aker
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Sterk vekst i aksjonærverdier

Aker ASAs aksjonærer fikk i 2012 en avkastning på 
44 prosent, inkludert utbytte. Aksjekursen steg 37  
prosent på Oslo Børs, og i tillegg ble det utbetalt et 
utbytte på 11 kroner per aksje i mai 2012.

To forhold løfter aksjonærverdiene: Vekst i verdi-
justert egenkapital og redusert aksjerabatt i forhold til 
underliggende verdier.

Akers operasjonelle selskaper rapporterte tilfreds-
stillende resultater i 2012, og bidro til at verdijustert 
egenkapital økte 18 prosent til 22,9 milliarder kroner. 
Dette er den sterkeste veksten siden 2006. Rabatten 
– forskjellen mellom verdijustert egenkapital og aksje-
kurs – ble redusert fra 42 prosent til 34 prosent. 

Vinneraksjen Aker Solutions 

Aker Solutions bidro med en vekst i Akers verdijus-
terte egenkapital på 4,2 milliarder kroner, inkludert 
utbytte, i 2012. 

Aker Solutions-aksjens avkastning, inkludert 
utbytte, var 85 prosent i 2012. Dette gjorde Aker 
Solutions til en vinneraksje blant de globale olje-
serviceselskapene. 

Aker spiller en aktiv og sentral rolle i Aker Solutions. 
Akers konsernsjef Øyvind Eriksen har vært arbeidende 
styreleder i Aker Solutions siden juni 2010. I denne 
perioden er kursen lagt om, og selskapet rendyrkes 
som en global leverandør av produkter, systemer og 
tjenester til olje- og gassindustrien. 

Hovedpunkter

Johan Sverdrup blir større

Johan Sverdrup er i 2012 blitt større og sterkere.  
Geitungen-funnet, som er en del av Johan Svedrup- 
feltet, gjorde 2012 til et godt leteår for Det norske  
oljeselskap.

Aker reduserte i 2012 eierandelen i Det norske fra 
50,81 til 49,99 prosent. Dette skjedde for å unngå å 
utstede en morselskapsgaranti som kreves av Olje- og 
energi departementet ved eierskap over 50 prosent.  
Det norske gjennomførte en emisjon på i overkant av en 
milliard kroner. Aker deltok med sin relative eierandel og 
investerte 515 millioner kroner i Det norske-aksjer. 

Ocean Yield på vei til børs

Aker etablerte Ocean Yield som et heleid datterselskap i 
2012. Selskapet investerer i moderne skip i oljeservice-
sektoren og industriell shipping. Skipene leies ut på 
langsiktige kontrakter.

Allerede i 2013 vil Aker få utbetalt et utbytte på USD  
40 millioner dollar fra det skipseiende selskapet. For å 
kunne fortsette veksten vurderes kilder for tilgang på ny 
egenkapital, og Ocean Yield tar sikte på børsnotering 
når markedet og tidspunktet er riktig. Ocean Yield fort-
setter å videreutvikle porteføljen med bareboat-avtaler 
på 5 –12 år, og med fokus på høy andel utbytte til sel-
skapets aksjonærer.  
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Historien til Aker starter i 1841 da den  
første mekaniske virksomheten ble etablert 
ved bredden av Akerselva i Oslo. Det 
begynte med maskinarbeidere som lagde 
mekaniske deler til maskiner og utstyr.  
De første kundene var jern- og metall-
industrien, og skipsfarten. I dampmaski-
nens storhetstid fulgte leveranser til bedrif-
ter som satset på tømmer, trelast og papir, 
kull, vannkraft, fiskeri og sjøtransport. 

I oppbyggingen av landet etter andre 
verdenskrig utviklet det seg et konstruktivt 
samarbeid mellom Akers tillitsvalgte, fagar-

beidere og ledere. Den legendariske fagfo-
reningslederen Ragnar Kalheim, som arbei-
det ved Akers mek. Verksted (Nyland Vest) 
på Aker Brygge fra 1949 til sin død i 1974, 
var en ildsjel og pioner i dette arbeidet. Kal-
heim var en drivkraft i prosessen for å 
komme frem til en nyskapende lønnsavtale 
som forpliktet verkstedklubbens medlem-
mer til innsats for å øke produktiviteten mot 
retten til å forhandle om sin del av gevin-
sten. Dette var banebrytende arbeid i norsk 
industri. 

Samspill mellom ansatte, eiere og sam-

Naturen har skapt Norge, norsk industri og nordmenn. Nærheten til havet og naturens ressurser 
kjennetegner Akers industriutvikling gjennom 170 år. Aker er “Made by Norway”. 

funnet kjennetegner fortsatt Aker og de 
operative industriselskapene som har Aker 
som førende eier. 

Fra første olje på norsk sokkel
Sent på 1960-tallet orienterte Akers virk-
somheter seg mot den gryende olje- og 
gassvirksomheten i Nordsjøen. Aker var 
med fra den første oljen ble oppdaget og 
produsert på norsk kontinentalsokkel. 

I 1987 fusjonerte Aker med Norcem, et 
norskbasert internasjonalt sement- og byg-
gevarekonsern som også hadde betydelige 
offshoreengasjementer. Sement- og bygge-
varevirksomheten 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 førende 
kraft i utviklingen av Aker siden midten av 
1990-årene. Røkkes forretningskarriere 
begynte da han som ung fisker i USA 
kjøpte en 69-fots tråler i 1982. Dette var 
starten på det som skulle bli en global virk-
somhet innen fangst og sjøbasert viderefor-
edling av hvitfisk. 

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 (RGI). Selskapet 
var organisert i fem forretningsområder: 
Fiskeri, industri, distribusjon, eiendom og 

prosjekt/finans. I 1996 kjøpte RGI aksjer i 
Aker og ble konsernets største aksjonær. 
De to selskapene ble senere fusjonert og 
kontrollert av Røkke. 

Samler olje- og gasskompetanse
I 2000 kjøpte Aker gjennom datterselskapet 
Aker Maritime en stor aksjepost i industri-
konsernet Kværner. Dette var startskuddet 
for en restrukturering av norsk leverandø-
rindustri til olje- og gassektoren, med Aker i 
førersetet. 

Kværner ble etablert i 1853 i Oslo og 
utviklet seg, i likhet med Aker, med 
utgangspunkt i norske naturressurser; først 
som en ledende leverandør av turbiner til 
norske vannkraftprosjekter og utstyr til tre-
foredlingsindustrien, og senere innenfor 
skipsbygging, maritim industri og offshore-
virksomhet i Norge og internasjonalt.

Høsten 2001 opplevde Kværner en akutt 
likviditetskrise. Gjennom en omfattende 
redningsaksjon vinteren 2001–2002, der 
Aker og andre aksjeeiere, kunder, kreditorer 
og ansatte alle spilte viktige roller, ble 
Kværner reddet ut av krisen. Operasjonen 
gjorde Aker til den største eieren i Kværner. 

Transaksjoner på løpende bånd
Høsten 2004 ble Aker igjen introdusert på 
Oslo Børs. Det skjedde etter en serie med 
transaksjoner. Verdier ble synliggjort gjen-
nom etablering av rendyrkede og fokuserte 
industriselskaper, og gjennom salg av virk-
somheter, aksjer og andre eiendeler. 

Akers Mekaniske Verksted flyttet til Aker Brygge i 1854 og begynte med bygging og reparasjon av skip.

Industriutvikling gjennom 170 år
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Aker Kværner (i dag Aker Solutions) ble 
etablert og skilt ut som et rendyrket og 
børsnotert selskap. Det samlet viktig norsk 
olje- og gasskompetanse i ett konsern med 
hele verden som marked for produkter, tek-
nologier og løsninger til energisektoren og 
prosessindustrien. 

Skipsverftene til Aker og Kværner ble 
slått sammen til Aker Yards i 2004, og ble 
børsnotert som Europas største verfts-
konsern. I tillegg ble fiskerivirksomheten 
reorganisert under Aker Seafoods, og børs-
notert i 2005. 

Knoppskyting og salg av selskaper
Etter de store og komplekse transaksjo-
nene i 2004, fulgte en periode med etable-
ring av flere nye selskaper i årene 2005–
2007. Knoppskytingen besto blant annet av 
oppstarten av Aker Drilling, Aker BioMarine, 
Aker Floating Production, Aker Exploration, 
Aker Oilfield Services og Aker Clean Car-
bon.

I 2007 ble aksjene i Aker Yards solgt.  
Eierandelen i Aker Kværner ble overført til 
Aker Holding, og fikk navnet Aker Solutions 
i 2008. Aker frigjorde kapital og bidro til en 

nasjonal forankring av eierskapet i Aker 
Solutions ved å selge 40 prosent av aksjene 
i Aker Holding til den norske stat og Wallen-
berg-selskapene SAAB og Investor. 

Parhestene Røkke og Eriksen
Med ny konsernsjef – Øyvind Eriksen – på 
plass fra januar 2009, og hovedeieren Kjell 
Inge Røkke som aktiv styreleder, staket 
Aker ut ny kurs. 

I 2009 ble Aker rendyrket som et indus-
trielt investeringsselskap som spiller en 
aktiv rolle i utviklingen av industriselskaper 
og gjennomføring av industrielle transaksjo-
ner, oppkjøp og fusjoner. De industrielle 
investeringene var konsentrert om eierska-
pet i Aker Solutions, Aker Drilling, Det nor-
ske oljeselskap og Aker BioMarine. Fusjo-
nen mellom Aker Exploration og Det norske 
i 2009 førte til at Aker ble den største eieren 
i det sammenslåtte oljeselskapet. Fra 2009 
til 2012 frigjorde Aker om lag 10 milliarder 
kroner, og investerte åtte milliarder kroner i 
aksjer. Aker er i dag en langsiktig egenkapi-
talinvestor som utøver aktivt eierskap. 

I 2011 ble det lagt et solid fundament for 
videre verdiskaping. Aker solgte sin eieran-
del på 41 prosent i Aker Drilling til 
Transocean for 3,3 milliarder kroner. Aker 
Solutions’ virksomhet for feltutvikling og 
fabrikasjonsvirksomhet (offshore constru-
ction) ble skilt ut som et selvstendig børs-
notert selskap under det tradisjonsrike 
industrinavnet Kværner. Aker Solutions ren-
dyrkes som et oljeserviceselskap innenfor 

ingeniørtjenester, produkter, teknologier og 
tjenester til olje- og gassindustrien.

I 2011 økte eierandelen i Aker Kværner 
Holding (tidligere Aker Holding) fra 60 til 70 
prosent. Aker Kværner Holding eier ca. 40 
prosent av aksjene i Aker Solutions og 
Kværner. Eierskapet i Det norske oljesel-
skap ble redusert i 2012 fra 50,81 prosent 
til 49,99 prosent. Oljefunnet Johan Sver-
drup – et av tidenes største funn på norsk 
kontinentalsokkel – førte til en betydelig 
verdiøkning. 

Verdien av Akers industriportefølje økte 
med 7,6 milliarder kroner til 20,0 milliarder 
kroner i 2012. Aker Solutions, Kværner og 
Det norske oljeselskap fokuserer på utvik-
ling og vekst. Akers skipseiende selskap 
Ocean Yield ble etablert, og la et godt 
grunnlag for utbyttevekst og børsnotering. 
Aker BioMarine fusjonerte med et av Akers 
holdingsselskaper, og bioteknologiselska-
pet er fra 2013 heleid av Aker. Fangst-
selskapet Aker Seafoods er tatt inn i indus-
triporteføljen. For de seks selskapene i 
industriporteføljen har Aker en eieragenda 
for verdiskaping og fremtidig utbytte til 
aksjeeierne. 

“Samspill mellom ansatte, eiere og samfunnet  
kjennetegner fortsatt Aker og de operative  

industriselskapene som har Aker som førende eier.”

Verdens første offshore betongkonstruksjon: Ekofisktanken, levert i 1973.
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Akers ledende indikatorer er utvikling i verdijustert egenkapital, 
utbytte til aksjeeierne og selskapets kontantbeholdning.
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For å forstå verdiskaping i Aker er det viktig 
å analysere balansen i eierselskapene. 
Dette viser hvilken verdi hver investering er 
bokført til, og hvordan Aker har finansiert 
sine investeringer. 

Selskapene som inngår i Aker ASA og 
holdingselskaper, er rene eierselskap eller 
serviceselskap for konsernet. Presentasjon 
av eierselskapsbalansen for disse selska-
pene er mer relevant for å følge verdiutvik-
lingen enn å se på morselskapet alene eller 

konsernregnskapet for Aker. I Akers årsrap-
port er imidlertid alle disse tre regnskapene 
presentert.

Verdijustert egenkapital (VEK) i Aker gir 
uttrykk for de underliggende verdiene, og er 
grunnlaget for selskapets utbyttepolitikk (2–4 
prosent av VEK per år). I beregningen av 
VEK benyttes markedsverdi for børsnoterte 
verdipapirer, mens bokført verdi benyttes for 
øvrige eiendeler. Beregningen av verdien av 
fondsandeler følger samme prinsipp.
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Egenkapitalinvesteringer

Fordeling av verdijusterte eiendeler på 26,8 milliarder kroner per 31. desember 2012
(milliarder kroner)   

Ledende indikatorer
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Oversikt verdijustert egenkapital
Per 31.12.2012 Per 31.12.2011

Eierandel
NOK 

per aksje
Millioner

kroner
NOK 

per aksje
Millioner

kroner

Industrielle investeringer:
Aker Solutions 28,2 %  122  8 712  67  4 862 
Kværner 28,7 %  18  1 251  10  753 
Aker BioMarine 89,2 %  19  1 361  15  1 053 
Det norske 50,0 %  81  5 803  79  5 719 
Aker Seafoods 73,2 %  5  365  -    -   
Ocean Yield 100,0 %  35  2 532  -    -   

Sum industrielle investeringer  280  20 023  171  12 388 

Finansielle investeringer:
Kontanter  43  3 106  55  3 952 
Rentebærende fordringer mot 
datterselskaper  22  1 565  44  3 186 
Obligasjoner og andre 
rentebærende fordringer  1  41  12  888 
Converto Capital Fund 99,8 %  13  896  11  803 
AAM Absolute Return Fund 9,4 %  5  343  5  351 
Norron 18,6 %  4  264  4  256 
Egenkapitalinvesteringer  3  212  8  562 
Rentefrie kortsiktige og langsiktige finansielle 
eiendeler  2  122  1  108 
Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler  3  198  3  221 

Sum finansielle investeringer  94  6 748  143  10 327 

Sum verdijustert balanse  375  26 771  314  22 714 

Ekstern rentebærende gjeld  (49)  (3 469)  (35)  (2 530)
Intern rentebærende gjeld  -    -    (3)  (198)
Rentefri gjeld eksklusiv avsatt utbytte  (5)  (368)  (8)  (554)

Sum forpliktelser før avsatt utbytte  (54)  (3 838)  (45)  (3 282)

Verdijustert egenkapital før avsatt utbytte  321  22 933  269  19 432 

Netto rentebærende fordringer  1 243  5 299 

I 2012 ble verdijustert egenkapital økt fra 19 432 millioner kroner til 
22 933 millioner kroner før avsatt utbytte. Dette tilsvarer en økning fra 
269 kroner til 321 kroner per aksje. Oversikten under viser eksponering 
og sammensetning av verdijustert egenkapital per aksje i Aker.

Aker ASA og holdingselskaper

Utvikling verdijustert egenkapital Aker ASA og holdingselskaper

Tall i millioner kroner 2012 2011 2010

Mottatt utbytte  461  191  175 
Driftskostnader  (235)  (225)  (214)
Andre finansposter  (152)  (162)  470 
Skattekostnad  (22)  (22)  (421)

Sum  52  (218)  10 

Utbetalt utbytte  (794)  (724)  (579)
Kjøp egne aksjer  (179)  -    -   
Verdiendringer 1)  4 422  2 008  (576)

Endring i verdijustert egenkapital  3 501  1 066  (1 144)

Verdijustert egenkapital før avsatt utbytte  22 933  19 432  18 366 

1) Verdiendringer inkluderer avskrivinger og nedskrivinger av anleggsmidler og salgsgevinster.
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Mulighetsorientert
Vi fester blikket på løsninger og 
muligheter fremfor å fortapes i 
farer.

Vi besitter evner og vilje til å ta modige 
valg. Dette krever at vi forstår risiko-
faktorene og forvalter disse klokt og 
profesjonelt – til beste for aksjeeierne, 
våre partnere og samfunnet som Aker 
er en del av.

Samarbeidsorientert
Vi bygger virksomheter og verdier i 
samspill med ansatte, partnere, 
samfunnet og våre omgivelser.

Vi skaper verdier gjennom vårt aktive 
eierskap i veldrevne, operative selska-
per som tilbyr produkter og tjenester 
på en miljøvennlig, etisk og sosialt 
ansvarlig måte. Dette er fundert på at 
vi opptrer ansvarlig, ærlig og åpent – 
slik at Aker fremstår som en viktig og 
lønnsom samfunnsbygger.

Resultatorientert
Vi setter ambisiøse og tydelige 
mål, og arbeider langsiktig og sys-
tematisk for å realisere våre mål og 
skape verdier.

Vi agerer raskt, og etterlever sunne 
forretningsprinsipper av høyeste 
standard for å beskytte helse, miljø 
og sikkerhet. Dette gjør Aker til en 
ansvarlig arbeidsgiver og partner – 
kjennetegnet av mennesker som vil 
prestere og levere fremgangsrike 
resultater.

Kunnskapsorientert
Vi stiller høye krav til kompetanse, 
og tar beslutninger basert på inn-
sikt, forståelse og erfaring.

Vi samarbeider med de fremste aktø-
rene og rådgiverne. Dette utvikler 
kompetanse, og gjør oss til et attrak-
tivt og ledende eiermiljø drevet av en 
vilje til å styrke de selskapene hvor 
Aker har innflytelse.

Aker er et industrielt investeringsselskap 
som utøver aktivt eierskap, tuftet på 
industritradisjoner og selskapets stolte 
historie siden etableringen i 1841. Visjonen 
og verdigrunnlaget har til hensikt å vise en 
tydelig retning, og få frem Akers særpreg 
og identitet. 

Visjonen er stolt eierskap. Det er to for-
pliktede ord som forteller hva Aker strekker 
seg mot til inspirasjon for ansatte, medak-
sjonærer, samarbeidspartnere og andre. 

De fire verdiene er resultatorientert, 
mulighetsorientert, kunnskapsorientert og 
samarbeidsorientert. Verdiene brukes som 
støtte for daglige prioriteringer og beslut-
ninger.

Alle Akers interessenter skal oppleve at 
vi bidrar til industriutvikling og tar sam-
funnsansvar. Som aktiv eier vil Aker arbeide 
for å videreutvikle veldrevne selskaper som 
tilbyr produkter og tjenester på en miljø-
vennlig, etisk og sosialt ansvarlig måte. 
Aker ønsker å være en profesjonell og 
kunnskapsrik eier som selskapenes ansatte 
er stolte av å være en del av. 

Kjerneverdier fremmer prestasjoner 

Aker vil videreutvikle virksomheter. Dette 
skal bygge merverdier i selskaper som har 
Aker som en førende eier. På denne måten 
skapes et grunnlag for langsiktig, god 
avkastning. Dette gjelder både for Akers 
aksjeeiere og medaksjonærer i selskaper 
hvor Aker er en betydelig eier. 

Aker har tradisjoner for å samarbeide 
med de beste – enten det gjelder kunder, 
leverandører, partnere eller rådgivere. 
Sammen skal vi gjøre hverandre bedre. 
I sum ønsker vi at Aker skal stå for åpenhet 
og være en viktig samfunnsbygger. 

Dette viser at Aker sikter høyt, og favner 
bredt. Samtidig erkjenner vi at vi på enkelte 
områder har et stykke frem for å nå våre 
ambisjoner, og vi har noe å strekke oss 
mot. Aker arbeider målbevisst for å bli 
bedre. Verdigrunnlaget skal hjelpe oss på 
veien. 

Aker ASAs visjon og kjerneverdier har til hensikt å dyrke og 
fremme en bedriftskultur hvor menneskene som bygger den 
presterer og leverer gode resultater på en ansvarlig måte.

Våre verdier

Stolt eierSkap

Visjonen og verdigrunnlaget har til hensikt å vise en tydelig 
retning, og få frem Akers særpreg og identitet.
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Hvordan resultatene skapes, er like viktig 
som resultatene i seg selv.

Akers Kompass er verktøyet som skal 
hjelpe selskapet og våre medarbeidere til å 
navigere i et krevende landskap. Det sier 
noe om våre ambisjoner og hvilke forvent-
ninger vi setter til oss selv og til de Aker-
eide selskapene. Kompasset er utarbeidet i 
2012 og inneholder prinsippene for sam-
funnsansvar i Aker. Prinsippene er forankret 
hos Akers hovedeier, selskapets ledelse og 
tillitsvalgte. 

Aker skaper verdier gjennom sitt aktive 
eierskap i veldrevne selskaper som tilbyr 
produkter og tjenester på en miljøvennlig, 
etisk og sosialt ansvarlig måte. Som en 
betydelig eier i mange selskaper, skal Aker 
fremstå som en rollemodell i kraft av hold-
ninger, handlinger og eierutøvelse. 

Det stolte eierskapet og de fire kjerne-
verdiene – resultatorientert, mulighetsorien-
tert, kunnskapsorientert og samarbeidsori-
entert – ligger til grunn for Akers prinsipper 
og retningslinjer for samfunnsansvar. Kom-
passnålen representerer våre kjerneverdier, 
himmelretningene våre handlinger. De fire 
retningene er:

 ■ Gå foran og gi tilbake: Vi griper 
mulighetene. Vi har tilgang til 
kompetanse, naturressurser og 
infrastruktur. Vi skaper merverdi av dette 
for egne medarbeidere, investorer og 
samfunnet. Vi viser ansvarlighet.

 ■ Vis respekt for andre og det de 
kan: Vi oppnår resultater ved å basere 
beslutninger på kunnskap, vi lar 
kunnskap være styrende og vi søker 
den beste kompetansen der den måtte 
finnes.

 ■ Vær rollemodell og vis mot: Etikken 
sitter i ryggraden. Det skal ikke være 
tvil om hva som er rett og galt, selv om 
dilemmaene er mange og vanskelige.  
Vi skal være rollemodeller som viser 
mot, er åpne og setter krav til andre og 
oss selv. Brudd får følger.

 ■ Våg å overraske og tål motgang:  
Vi bruker kunnskap og ansvarlighet i 
utvikling av virksomheten. Vi har mot og 
evne til å prøve nye løsninger. Det er lov 
å feile, men det forventes ærlighet og at 
vi lærer av våre egne feil.

Forretningsfortrinn
Ansvarlige valg gir forretningsfortrinn. Akers 
viktigste bidrag til samfunnet er å bygge 
sterkere selskaper som skaper verdier. På 
den måten bidrar virksomhetene og inves-
teringene til langsiktig økonomisk, miljø-
messig og sosial utvikling. 

Akers bedriftskultur er tuftet på god  
forretningsskikk, åpenhet, ærlighet og 
respekt for andre mennesker. Ansatte skal 
alltid utvise god dømmekraft og vise respekt 
for andre og deres interesser. Vi vil fremstå 
som skikkelige, men ikke som prektige.  
Vi aksepterer feil, men forventer ærlighet.

Aker ASA utøver aktivt eierskap for å fremme bærekraftige og ansvarlige virksomheter – drevet av mål for 
økonomiske resultater og samfunnsansvar. Akers Kompass viser prinsippene og retningene for hvordan 
selskapet og medarbeiderne skal opptre i hverdagen. 

Kompasset for de riktige valgene

Når kartet stemmer overens med terren-
get, er det enklere å orientere riktig i forhold 
til samfunnet, mennesker, miljø og integri-
tet. Akers Kompass er nærmere beskrevet 
på Akers hjemmeside: www.akerasa.com.

Internasjonal rammeavtale
Håndtering av omgivelsene er viktig for 
Aker, men vel så viktig er det å ivareta 
ansatte, deres plikter og rettigheter. Aker 
har inngått en internasjonal rammeavtale 
med fagorganisasjonen Fellesforbundet, 
IndustriALL Global Union, ingeniørorganisa-
sjonen NITO og fagforeningen Tekna.  

Avtalen forener og forplikter partene i sam-
spillet mellom Aker-eide selskaper, ansatte 
og samfunnet.

IndustriALL representerer 50 millioner 
ansatte i 140 land innenfor energi, industri 
og gruvevirksomhet. Den internasjonale 
rammeavtalen ble fornyet i desember 2012, 
og inneholder grunnleggende faglige rettig-
heter og henvisninger til standarder for 
HMS, lønn, arbeidstid og ansettelsesfor-
hold. Dette bygger videre på avtalen som 
første gang ble inngått i 2008, og fornyet i 
2010. Avtalen forplikter Aker til å respektere 
grunnleggende menneskerettigheter og 
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fagforeningsrettigheter i samfunnet, og til å 
anerkjenne de fundamentale menneske-
rettighetsprinsippene. Disse er definert i 
Menneskerettighetserklæringen, OECDs 
retningslinjer for multinasjonale selskaper 
og ILOs erklæring om fundamentale prin-
sipper og rettigheter på arbeidsplassen. 

Avtalen er en del av Akers arbeid med 
samfunnsansvar, og er i sin helhet å finne 
på www.akerasa.com. 

Samarbeider med WWF 
Aker utfordrer og søker utfordringer, og 
erfarer at aktiv dialog gir forbedringer. Aker 
har inspirert datterselskapene Aker Bio-
Marine og Aker Seafoods til å samarbeide 
med naturvernorganisasjonen WWF-Norge 
om miljømerking og bærekraftig høsting av 
havets ressurser. De to selskapene har 
samarbeidsavtaler med WWF-Norge. 

Idrett som samfunnspartner
Aker er hovedsponsor for Norges Skiforbund 
Langrenn. Selskapet Aker Achievements er 
etablert for å bidra til vekst og  
fornyelse av langrennssporten – Norges ube-
stridte folkesport. Landslagsløperne, tre-
nerne, støtteapparatet og Norges Skiforbund 
er medaksjonærer i selskapet som investerer 
i fire områder: Elite, bredde, ansatte og det 
norske skifolk. For ansatte i Aker og selska-
per eid av Aker er det igangsatt et aktivitets-
program med fokus på helse, fysisk aktivitet, 
ernæring og motivasjon. 

Samarbeids- og sponsoravtalen med 

Norges Skiforbund brukes målrettet for å 
øke friskheten blant ansatte i Aker og Aker-
eide selskaper. Målet høsten 2010 var å øke 
friskhetsgraden fra 95 til 95,5 prosent, det 
vil si å redusere sykefraværet fra 5 til 4,5 
prosent på ett år. Dette ble nådd. I 2012 var 

“Samarbeids- og sponsoravtalen med Norges Skiforbund 
brukes målrettet for å øke friskheten blant ansatte i Aker 
og Aker-eide selskaper.”

friskhetsgraden 96,9 prosent. Dette betyr at 
kunnskap og motivasjon har bidratt til bedre 
helse og gir betydelige økonomiske bespa-
relser for de Aker-eide selskapene. I Aker 
ASA steg friskhetsgraden til 97,5 prosent i 
2012, opp fra 96,4 prosent i 2011. 

Økt friskhetsgrad har også en positiv 
samfunnsverdi. I Aker Achievements’ 
årsrapport på www.akerasa.com står det 
mer om hvordan sponsoravtalen aktivt bru-
kes til samfunnsnyttige formål. 

Gode lag for gode prestasjoner: Petter Northug og Aker Solutions’ HMS-direktør Vigleik Sexe utvekslet erfaringer under Aker Achievements Camp 2012.
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Konsernsjef i Aker ASA Øyvind Eriksen setter seg for å diskutere fokus og energi i hverdagen med idrettsutøvere og ledere i Aker-eide selskaper.
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I Aker arbeider vi hardt og målrettet, og 
høster av systematisk arbeid over mange 
år. Vi har gjort mye riktig og det er skapt 
aksjonærverdier i 2012: 

 ■ Aksjekursen steg 37 prosent fra 155 
kroner til 212 kroner. 

 ■ Utbetalt utbytte økte fra 10 kroner til 
11 kroner per aksje.

 ■ Samlet avkastning på børs til 
aksjonærene ble dermed 44 prosent.

 ■ Verdijustert egenkapital økte fra 269 
til 321 kroner per aksje, hensyntatt 
utbetalt utbytte ga det en verdiøkning 
på 25 prosent. 

 ■ Rabatten – forskjellen mellom verdi-
justert egenkapital og aksjekursen – ble 
redusert fra 42 prosent ved årsslutt 2011 
til 34 prosent ved utgangen av 2012.

Jeg tenker klarest med tall i blikket. 
Min partner, Akers konsernsjef 
Øyvind Eriksen, ser tvers gjennom 
mine mange tall, og rister lett oppgitt 
på hodet. 

Han er analytisk. Øyvind ser menneskene i 
Aker og Aker-eide selskaper, markeder i 
forandring, konkurrentenes bevegelser, 
farene som truer og mulighetene. Kort sagt: 
Hvordan fellesskapet skal lykkes gjennom 
rollemodeller og motiverte medarbeidere 
med de riktige holdningene.

Øyvind omsetter egne ord til handling. 
Det er 100 prosent sammenheng mellom 
det han sier og gjør. Han er rett og slett en 
god partner. 

Tallene forteller om bred fremgang, selv 
om det fortsatt er fritt frem for forbedringer. 

2012 var på mange måter et godt år for Aker
Fremgangen skyldes litt flaks, dyktighet og 
fremfor alt: Gode planer for handling i 
vekstmarkeder i olje- og gassindustrien, 
godt lederskap i de fleste av bedriftene og 
imponerende innsats av ansatte i hele ver-
den. I sum er det nærmere 40 000 ansatte 

– egne og innleide – i Aker-eide selskaper i 
over 30 land på alle kontinent. Dette krever 
aktivt eierskap og lederskap. 

Aker Solutions er og blir det største 
og mest komplekse selskapet i vår 
eierportefølje. 

Med Øyvind som arbeidende styreleder i 
Aker Solutions, har Aker tatt et enda ster-
kere grep og fått god innsikt i selskapet. 
Det måtte en jurist som Øyvind til. I kron-
juvelen Aker Solutions er det hundrevis av 
ledere og tusenvis av ingeniører som får 
selskapet til å skinne.

Øyvind har satt en kraftfull retning. Det 
skjedde fra han overtok som arbeidende  
styreleder i juni 2010. Øyvind og hans team i 
Aker Solutions har klart å gjøre noe med 
Newtons første lov, den såkalte treghetslo-
ven. Den sier at en gjenstand blir i ro eller 
beveger seg med konstant fart hvis ingen 
kraft virker på gjenstanden eller hvis sum-
men av kreftene er null. Et selskap som ledes 
etter Newtons første lov vil motsette seg 
enhver endring av bevegelse og fornyelse. 

Samarbeidet mellom Aker Solutions og 
Aker som aktiv eier er sømløst og tillitsfullt. 
Fraværet av internpolitikk og ulike agendaer 
gir gjennomføringskraft og klar retning mot 
felles mål. Vi deler gledene over fremgang og 
lærdommene fra motgang på en måte som 
inspirerer og bygger organisasjonen videre.
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Aker Solutions setter kunden i sentrum. 
Kundetilfredshet vektlegges på linje med 
økonomiske resultater. Tonen settes fra top-
pen som forventning til hver enkelt medar-
beider i selskapet. Kundefokuset preger 
Aker Solutions både i tilbudsarbeid og i 
håndteringen av situasjoner som dukker 
opp i gjennomføringen av prosjektene. Når 
Aker Solutions presterer på sitt beste er det 
alltid nært integrert med kunden.

Statoil er den enkeltkunden som har 
betydd mest for utviklingen av Aker Soluti-
ons. De to bedriftene kan sammen løse 
oppgaver til havs som de færreste andre 
evner. Det siste eksempelet i rekken er 
Åsgard «subsea compression» som følges 
med argusøyne av hele olje- og gassindus-
trien. Prosjektet har allerede vunnet presti-
sjetunge innovasjonspriser. Statoil fortjener 
honnør for sin ledende teknologirolle og de 
ringvirkningene som på denne måten ska-
pes for leverandørindustrien. Betydningen 
av å være en del av det kan ikke overvurde-
res for Aker Solutions.

For å rendyrke Aker Solutions ble Kvær-
ner spunnet av til aksjonærene, og virksom-
heter som faller utenfor fremtidens kjerne-
områder har blitt solgt. Selskapet utvikles 
som en global leverandør av produkter, 
systemer og tjenester til olje- og gassindus-
trien. I 2012 var Aker Solutions en global 
vinneraksje innenfor oljeservice. 

Fremgangen blir lagt merke til, og 
applauderes i aksjemarkedet. Selskapets 
egne planer er å doble driftsinntektene fra 
2012 til 2017: 90 milliarder kroner i omset-
ning med dagens forretningsområder om 
fem år, EBITDA-margin på 15 prosent og 
EBIT-margin på 12 prosent. 

Veksten er for det meste organisk. Ifølge 
Aker Solutions` fem-årsplan ligger bare 
mindre komplementære oppkjøp i kortene, 
og Aker Oilfield Services planlegges solgt 
eller fisjonert ut til aksjonærene. Hvis pla-
nen følges og markedet holder seg sterkt, 
vil Aker Solutions fremstå bunnsolid med 
null i netto rentebærende gjeld i 2018. 

Planen er ambisiøs, men den er gjen-
nomførbar. Den er forankret nedenfra og 
opp, og kontrollert og gjennomgått ovenfra 
og ned. Det er felles eierskap til planen 
gjennom organisasjonen. 

En sånn plan følger ikke en rett, sti-
gende linjalstrek fra måned til måned. Det 
vil sikkert være virksomheter og forret-
ningsområder som kvartalsvis vil både 
overraske positivt og skuffe når det gjelder 
omsetning og resultater. For å følge utvik-
lingen er det viktig ikke å nullstille hvert 
kvartal, men å se trenden over tid. 

Enkelte analytikere mente at Aker Soluti-
ons skuffet noe i tredje kvartal 2012 og 
enda mer i fjerde kvartal, men jeg ser året 
som en helhet og hvordan trendlinjen peker 
for konsernet generelt og for vekstmotoren 
subsea spesielt. Jeg synes det er mange i 
Aker Solutions som fortjener honnør for 
den jobben som er gjort og gjøres. Dette 
lover godt for aksjonærene. 

Den greske filosofen og naturforskeren 
Aristoteles skal en gang treffende ha sagt: 
Vi er det vi gjør ofte nok. Å være god er ikke 
en handling, det er en vane. 

Aker Solutions er på god vei. 

Kværners ordreinngang i 2012 var 
god, men noen viktige EPC-
kontrakter glapp. 

Norsk sokkel er verdens største offshore-
marked, og kommer til å være det i mange 
år fremover. Konkurransen handler om pris, 
kvalitet, kapasitet og prosjektgjennomføring. 

Endringer tvinger seg frem. Kværner ser 
med nye øyne på hva selskapet skal 
arbeide med og hvordan selskapet skal 
arbeide på sikt. 

Shell har tildelt Kværner en utvidet lang-
siktig rammekontrakt for modifikasjons- og 
oppgraderingsarbeider på Ormen Lange/
Nyhamna landanlegg. Lundin tildelte Kvær-
ner EPC-kontrakten på Edvard Grieg, selv 
om verftet var dyrere enn asiatiske konkur-
renter. Svenskeide Lundin valgte en helhet-
lig norsk gjennomføringsmodell, og 
begrunnelsen var den beste løsningen med 
forutsigbarhet på tid og kostnad. Innenfor 
betongløsninger har Kværner befestet posi-
sjonen som den ledende leverandøren i 
verden med en ny kontrakt fra ExxonMobil 
på Hebron-feltet utenfor Canada. I Kina har 
Kværner etablert et partnerskap med verf-
tet COOEC for å samarbeide om fremtidige 
prosjekter. 

 Likevel er det noen varsellamper som 
blinker: Kværner tapte syv EPC-kontrakter i 
hjemmemarkedet fra desember 2012 til 
februar 2013. Kværner Stord vant ingen av 
tilbudene på fire toppdekk. Kværner Verdal 
nådde ikke opp i konkurransen om bygging 
av noen av de tre stålunderstellene som var 
ute på anbud. 

Tilbakemeldingene fra kundene viser at 
den største prisforskjellen var på fabrika-
sjonsdelen av prosjektet. For andre innsats-
faktorer var Kværner mer konkurransedyktig.

Kværner taper hovedsakelig for asia-
tiske verft som for tiden har overkapasitet 

på grunn av lav skipsbyggingsaktivitet. Det 
er et tankekors etter at Kværner og Aker i 
40 år har samarbeidet tett med selskapets 
kunder, og levert topp kvalitet. Vi har vært 
involvert i nærmere 90 prosent av feltutbyg-
gingene på norsk sokkel. 

En annen refleksjon er at norske fabri-
kasjonsverft i sum ikke har tjent penger  
på norsk sokkel i perioden over fire tiår. 
Offshoreverft har tjent litt på mange pro-
sjekter, men har gått på flere tapsprosjek-
ter. Eksemplene er mange, og spiraleffek-
ten har lenge vært nedadgående. Svak 
lønnsomhet gir begrenset evne til investe-
ringer og omstilling for økt kapasitet og 
effektivitet. 

Jeg lærte dette første gang rett etter at 
jeg ble største aksjonær i Aker i 1996. Den 
gangen fikk jeg høre at byggingen av Njord 
for Norsk Hydro var et «pluss minus 
null-prosjekt». Sluttregningen for dette pre-
stisjeprosjektet den gangen var et tap for 
Akers aksjonærer på en milliard kroner. 

Den avdøde danske forretningsmannen 
Simon Spies har sagt det som også er dek-
kende for norske offshoreverft: Det vanske-
ligste ved å gjøre gode forretninger, er å 
avstå fra de dårlige. 

Statistikk fra Rystad Energy gir et krys-
tallklart bilde av utbyggingsprosjekter på 
norsk sokkel (se Figur 1 neste side). Bildet 
fra 1990 og frem til i dag viser at den gjen-
nomsnittlige utbyggingen var 7,3 måneder 
forsinket i forhold til produksjonsstart i Plan 
for utbygging og drift (PUD). Prosjektene 
Kværner/Aker Solutions var ansvarlig for i 
denne perioden, var i snitt 2,3 måneder 
etter PUD. Øvrige prosjekter ble levert 13,1 
måneder forsinket.
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Nyere tid – felt med produksjonsstart 
etter 2010 – viser enda tydeligere kontras-
tenes verden: Norske verft har så langt 
levert to prosjekter i henhold til planen for 
produksjonsstart og 6 prosent dyrere enn 
det som var anslaget i PUD. Utenlandske 
verft har i gjennomsnitt levert 2,2 år etter 
planen for produksjonsstart, og så langt er 
kostnadsoverskridelsene på 39 prosent. 

Dette er fakta til ettertanke for flere enn 
norsk leverandørindustri. 

Kværners kunder er profesjonelle og 
krevende kontraktspartnere. 

Oljeselskapene har store og komplekse 
oppgaver som må løses. Ingen oljefelt er 
identiske. Hver enkelt utbygging krever 
spesialtilpasninger, og som regel arbeides 
det under press i forhold til fremdriftsplaner 
og budsjetter. Gjennomføring av utbyg-
gingsprosjekter er krevende for både kon-
traktør og kontrahent. 

Figur 2 på neste side over viser noen av 
de fundamentale utfordringene som gjelder 
for fabrikasjon av toppdekk til plattformer 
og feltutbygginger på norsk sokkel. En 
hovedregel er at et utbyggingsprosjekt har 
en gjennomføringstid på cirka tre år fra 
Plan for utbygging og drift blir godkjent i 
Stortinget til oppstart av produksjonen, og 
installasjonen på feltet skjer i en begrenset 
periode i løpet av året. Det åpnes et vær-
vindu rundt 1. mai, og det lukkes normalt i 
september. Dette er værvinduet hvor olje- 
og gassinstallasjonene kan installeres off-
shore på grunn av værforholdene. 

Illustrasjonen viser at kontraktstildelin-
gen skjer før design er endelig frosset og 

før kritisk informasjon fra underleveranser 
av utstyr er endelig. Spesifikasjoner fra 
kunden er utgangspunktet for prising av et 
tilbud for en plattform, toppdekk, stålun-
derstell, teknologier og utstyr. Kontraktstil-
deling er basert på en tidlig ingeniørstudie, 
såkalt Front End Engineering and Design 
(FEED). På dette tidspunktet er konseptet 
valgt, men detaljert engineering gjenstår. 

I denne fasen kreves god forståelse mel-
lom kunden og leverandører. Det er først 
etter nesten to år fra kontraktstildeling at 
endelig design er komplett – det vil si mile-
pæl M3A på illustrasjonen. 

Den viktigste milepælen for å se om pro-
sjektet vil bli levert i henhold til riktig tid og 
avtalt pris, er når M2C er ferdig. Normalt er 
det 12–13 måneder etter kontraktsinngå-
else. Kunden har rett til å komme med 
endringer gjennom hele modningen av pro-
sjektet. Verftet har plikt til å gjennomføre 
arbeidet som kunden vil ha endret og utført, 
og diskusjonen om pris kommer normalt i 
etterkant. 

Kontraktene innebærer at leverandører 
må forhandle med kunden om eventuelle 
ekstraregninger på tilleggsarbeider og 
endringsordre. Det er derfor ikke uvanlig at 
den endelige prisen for prosjektet først er 
klar etter at installasjonen produserer den 
første oljen. 

Bildet kan settes inn i en mindre ramme 
som mange har opplevd: Det er som å 
bygge et hus eller en hytte. Når arkitekten er 
ferdig, design er bestemt og byggetegnin-
gen er på plass, reduseres sjansen for kost-
nadsoverskridelser og forsinkelser. Det 
enkleste og billigste er å velge ferdighus eller 
en standard hytte med nøkkelen i døren. 
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Figur 1: Prosjektforsinkelser1 på norsk sokkel siden 1990-tallet

Konkurrenter (ekskl. Yme) = 13,1 måneder forsinket

Kværner (Aker Solutions) = 2,3 måneder forsinket

Alle prosjekter (ekskl. Yme) = 7,3 måneder forsinket

1) Forsinkelser er beregnet ut i fra hva som ble kommunisert i Plan for utbygging og drift (PUD) 
2) Yme-plattformen ble besluttet skrotet i mars 2013
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For å levere de komplekse feltutbyggin-
gene har Kværner samarbeidet med sine 
kunder i utviklingen av den best mulige 
leveringsmodellen. Historisk har oljeselska-
pene de siste årene relativt sett fått leve-
ranser innenfor avtalt pris og tidsakse, men 
norske offshoreverft har ikke tjent penger. 

Noen vil hevde at det er selvforskyldt. 
Byggingen av to H6-rigger var en økono-
misk katastrofe for Aker, og påførte kun-
dene, herunder Statoil, store forsinkelser. 
Både vi og kunden har smertelig fått erfare 
at omstillinger er krevende og kompliserte. 
Verftet på Stord er spesialister på toppdekk 
og integrerte plattformen, og H6-riggene 
var verftets første forsøk på å bygge rigger 

på mange år. Det kostet mange milliarder 
ekstra. Uavhengig av H6-prosjektet har 
norske offshoreverft i sum tapt penger.

Jeg tillater meg å tenke høyt, og 
kaster inn en brannfakkel: 
Utenlandske verft står for den største 
kostnadsøkningen i feltutbygginger 
på norsk sokkel.

Utbyggingsprosjektene Skarv, Goliat, Yme 
og Valhall har foreløpig rapportert om en 
kostnadsoverskridelse på 48 milliarder kro-
ner, ifølge PUD-tall i statsbudsjettet. Opp 
fra en opprinnelig kontraktsverdi på 97 mil-
liarder kroner til et kostnadsanslag på 145 

Figur 2: De første månedene er avgjørende for å lykkes med et EPC-prosjekt
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milliarder kroner. I tillegg kommer enorme 
tap av produksjonsinntekter som følge av 
forsinkelsene. 

En fellesnevner for disse prosjektene er 
at de bruker utenlandske verft og leveran-
dører. De fire siste utbyggingsprosjektene 
ved utenlandske verft er i gjennomsnitt for-
sinket med 26 måneder i forhold til planlagt 
produksjonsstart. 

Verft i Sør-Korea, Abu Dhabi og Neder-
land opplever i tur og orden utfordringer 
med å bygge etter den norske standarden 

– den såkalte Norsok-standarden. I mars 
2013 ble det klart at Yme-plattformen må 
skrotes, og fiaskoen forsegles. 

Til ettertanke: Den norske stat betaler i 

realiteten 93 prosent av regningen for over-
skridelsene på de fire nevnte prosjektene, 
og det skyldes skattesystemet for slike 
utbygginger offshore. Sagt med rene ord 
for pengene: Norske skattebetalere finansi-
erer internasjonal leverandørindustri med 
over 40 milliarder kroner for oppdrag på 
norsk sokkel. 

Jeg undres over at kostnadssprekken 
– ledet av utenlandske verft – ikke har kom-
met høyere på den politiske dagsorden. 40 
milliarder kroner tilsvarer det statskassen 
tar inn i formueskatt i løpet av tre år. Det er 
tydeligvis lettere å diskutere ideologi enn 
reelle industrielle utfordringer. Som industri- 
og kompetansenasjon er vi avhengig av at 

Beskjæres 76 mm fra venstre før trykk >>

Aker ASA årsrapport 2012

Ord fra styrets leder

17



det også bygges noe her i landet. Dette 
henger sammen, og skaper verdier.

Med disse fakta:  
Hva blir til slutt fasit? 

Jeg skjønner at oljeselskap går til de verf-
tene som de mener gir den beste og billigste 
løsningen. Jeg takker for alle oppdragene 
som Kværner har fått gjennom årene, og vi 
tar utfordringen om at vi må forbedre oss. 

 De siste 40 årene er det ingen som har 
investert mer enn Aker og Aker-eide sel-
skaper i verft – skipsbygging og offshore – 
langs norskekysten. Våre konkurrenter i 
Østen har likevel større og bedre byggefa-
siliteter enn norske offshoreverft. Kværner 
har investert i bedre kapasitet og effektivi-
tet. På Stord er det blant annet nylig inves-
tert 350 millioner kroner i en større kran for 
å oppnå en mer strømlinjeformet produk-
sjonslinje. Jeg har fortsatt tro på at norske 
offshoreverft vil være viktige samarbeids-
partnere for oljeselskapene på norsk sokkel 
fremover, men vi må alle lære av tapene.

Våre offshoreverft har mye å lære av 
norske skipsverft langs kysten. De tjener 
penger på både å bygge enkle båter til olje-
selskapene og avanserte offshorefartøy. 
Det skjer i skarp konkurranse med skips-
verft i Asia. Norske offshoreverft må utvikle 
konkurransedyktige leveringsmodeller i 
samarbeid med fabrikasjonsverft i lavkost-
land. Alternativet er en fallitterklæring. Nor-
ske skipsverft har bevist at konkurranse-
evne handler om mye mer enn lave lønnin-
ger. Det dreier seg også om et godt og for-
utsigbart samspill mellom kunde og 
leverandører. 

Uansett: Kværner tapte de siste EPC 
kontraktstildelingene, og som styreleder i 
selskapet har jeg et stort og selvstendig 
ansvar. Kanskje ble vi for ivrige og feilvur-
derte markeds- og konkurransesituasjonen. 
Vi greide i alle fall ikke å kommunisere at 
det er tidsplanen og kostnadene frem til 
«first oil» som vi skal måles opp mot. 

Gjennomføring av Edvard Grieg-prosjek-
tet vil være et referanseprosjekt – ikke bare 
for Kværner, men for alle de siste EPC-kon-
traktene på norsk sokkel i forhold til frem-
drift og kostnader. Alt er i rute på Edvard 
Grieg. Høsten 2015 skal plattformen starte 
oljeproduksjonen, og da får vi svaret – og 
om det stemmer med det som treffende 
sies i Rema-reklamen: Det er summen på 
kassalappen som teller. 

Aksjonærene i Det norske kan også i 
2012 takke elefanten Johan Sverdrup 
for at oljeselskapet går en spennende 
tid i møte. Det er mer spenning rundt 
Ivar Aasen. 

Avtroppende konsernsjef Erik Haugane i 
Det norske stiftet selskapet (daværende 
Pertra) i 2001. Som selskapets frontfigur 
har han skapt store verdier for alle 
aksjonærene. Erik har stått for en betydelig 
del av Akers aksjonærverdier siden 2009. 
Erik har fylt 60 år, og går av i henhold til 
ansettelsesavtalen. På vegne av alle 
aksjonærene takker jeg Erik for innsatsen 
og alt han har gjort for Det norske. 

Nå venter en ny epoke. Johan Sverdrup 
er et stykke oljeeventyr. Feltet kommer til å 
generere store verdier til den norske stat og 
milliardbeløp til partnerne over flere tiår. 

Analytikere og eksperter har ulike menin-
ger om utviklingen i verdensøkonomien, ski-
fergassens betydning, skiferoljens konse-
kvenser og oljeprisens utvikling. Jeg tror olje-
prisen langsiktig vil holde seg rundt dagens 
nivåer. Kortsiktig vil vi kunne oppleve sving-
ninger både opp og ned. Jeg mener at det å 
eie olje direkte fremover er en god investe-
ring, og en god fremtidig «hedge». 

Uavhengig av hva man tror, står Johan 
Sverdrup robust mot svingninger i oljepri-
sen. Capex-investeringene er nominelt 
store i feltet, men relativt lave per fat olje. 
Opex-kostnadene over feltets levetid vil 
relativt sett være rimelige. Johan Sverdrup 
er en «company maker» for Det norske. 

Det norskes første operatørskap er Jet-
te-utbyggingen, en undervannsinstallasjon 
med to satellittbrønner knyttet til Jotun B. 
Boreoperasjonene viste seg å være mer 
komplekse enn antatt. Det norske tok en 
nedskrivning på 1,9 milliarder kroner i Jet-
te-feltet i året som gikk. Ingen god start for 
Det norske som operatør i feltutbyggings-
fasen.

Neste utbygging med Det norske som 
operatør er Ivar Aasen. Plan for utbygging 
og drift ble levert i desember 2012. Opprin-
nelig skulle kontrakter tildeles i 2012, men 
avgjørelsen ble først tatt i 2013. Det norske 
plasserte byggingen av toppdekket til Ivar 
Aasen-plattformen i Asia. 

Det norske og partnerne i Ivar Aasen-li-
sensen, Statoil og Bayerngas, valgte verftet 
SMOE i Singapore og engineeringpartneren 
Mustang, og ikke Kværner med Aker 
Solutions som partner for ingeniørtjenester. 
Oppdraget gikk til en debutant for bygging 
av toppdekk til norsk sokkel fremfor bedrif-

ter med over 40 års erfaring fra feltutbyg-
ginger på norsk sokkel. 

Ivar Aasen er en totalutbygging i dag 
anslått til nærmere 25 milliarder kroner, og 
før «first oil» en investering på 18 milliarder 
kroner. Det norske eier 35 prosent. 

 
Jeg føler meg sikker på at 
utbyggingen av Ivar Aasen blir dyrere 
enn budsjett, og at produksjonen av 
den første oljen skjer senere enn 
planlagt. Egentlig burde jeg holde 
munn, men jeg gjør det ikke. 

Min påstand er tuftet på lang erfaring fra 
industrien, og spesielt norsk sokkel. Det er 
ikke ofte jeg ønsker at jeg tar feil, men 
denne gangen håper jeg å gjøre det.

Påstanden om en mulig kostnadsover-
skridelse er en rasjonell analyse av fakta. 
Ingen kjenner norsk sokkel bedre enn 
Kværner og Aker Solutions, og jeg har vært 
hovedeier de siste 17 årene. 

Jeg argumenterer ikke for å forsvare 
Kværner, men jeg er opptatt av at Det nor-
ske begrenser risikoen og øker aks-
jonærenes verdier. Tidligere har Det norske 
tildelt subsea-kontrakter (Jette-utbyggin-
gen) til en konkurrent av Aker Solutions, og 
stålunderstellet til Ivar Aasen gikk til Italia. 

Det var Det norske som kvalifiserte en 
konkurrent av Aker Solutions, den tredje 
subsealeverandør til norsk sokkel. Det var 
riktig for Det norske, og dermed riktig for 
oss. Det norske plasserte kontrakten for 
bygging av stålunderstellet til Ivar Aasen 
ved et italiensk verft som aldri tidligere har 
bygget en jacket til norsk sokkel – fremfor 
Kværner Verdal. Den tildelingen kan jeg 
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akseptere, selv om den ligger i komfortso-
nens grenseland. Verftet ligger på Sardinia, 
en av mine favorittøyer å seile rundt. Jeg 
hadde aldri trodd at et selskap som Aker 
eier 50 prosent av skulle bygge en jacket på 
et verft som i en periode har ligget brakk.

Min hovedbekymring er at toppdekket til 
Ivar Aasen-plattformen skal bygges i Østen. 
Det er godt utenfor min komfortsone. 

Verdien av Akers aksjer i Det norske er 
syv-åtte ganger så mye som våre aksjer i 
Kværner. Børsverdien av Akers aksjer i 
Kværner er om lag 800 millioner kroner, 
mens verdien av vårt eierskap i Det norske 
cirka 6 milliarder kroner i dag. I min verden 
er Det norske en stor verdibygger og en 
potensiell utbyttemaskin til Aker i fremtiden, 
men oljeselskapet må unngå å rote seg 
bort på veien. 

Aker ga før tilbudsprosessen startet 
tydelige råd til Det norske om å velge et 
kjent utbyggingskonsept og leverandører 
med erfaring fra sammenlignbare prosjekter 
på norsk sokkel. Det gjorde vi fordi vi mener 
det ville være til det beste for aksjonærene i 
Det norske og Ivar Aasen-partnerne; å velge 
løsningen med lavest risiko for overskridel-
ser og forsinkelser. 

Blant de tre verftene som Det norske 
selv valgte å sluttforhandle med var det 
bare Kværner som oppfylte disse kriteriene. 
Det norske-styret pekte ut styremedlemmer 
til et utvalg som sammen med administra-
sjonen vurderte tilbudene på Ivar Aasen. 
Styreutvalget anbefalte Kværner, og støttet 
administrasjonen i å tildele kontrakten til 
Kværner. Ivar Aasen-lisensen valgte likevel 
til slutt å reise til Østen for bygging av 
toppdekket. 

Ja, det var en prisforskjell. Vi i Aker 
mener forskjellen ikke var stor nok til å ta 
risikoen på å bygge ved et verft i Singapore. 
Vi har ingen problemer med å forstå at Sta-
toil drar til Asia for å få bygget sine topp-
dekk. Statoil har en topp kvalifisert og kom-
petent organisasjon, og nok ressurser til 
selv å gjøre en grundig oppfølging. 

Det norske har mange dyktige mennes-
ker, men for å følge opp Ivar Aasen-pro-
sjektet må det unge oljeselskapet sette 
sammen et nytt team. Alt er nytt. En ny 
lagoppstilling – med til sammen 150-200 
innleide konsulenter og nyansettelser – skal 
følge opp prosjektet. Laget spiller på borte-
bane. Arenaen er et verft i Østen som aldri 
tidligere har levert et toppdekk med pro-
sessanlegg til norsk sokkel. Oppgaven er 
kompleks, kommunikasjonen vil bli vanske-
lig og de man har valgt å samarbeide med 
skal benytte Ivar Aasen-utbyggingen til å 
lære seg oppgaven.

 
Jeg stiller spørsmålet: Klarer vi i Det 
norske å levere bedre enn 
gjennomsnittet på norsk sokkel når 
det gjelder kostnadsoverskridelser 
og forsinkelser? 

Kostnadsoverskridelser vil være tunge å 
bære, og forsinkelser vil slå enda hardere 
økonomisk for Det norske enn overskridel-
ser alene. Senere oppstart av oljeproduk-
sjon på Ivar Aasen vil ha betydelige konse-
kvenser for selskapets finansiering av 
Johan Sverdup-utbyggingen. 

Regnereglene i algebra sier at faktore-
nes rekkefølge er likegyldig, men det er 
ikke tilfelle her. Hvis Johan Sverdrup lå 

foran Ivar Aasen i løypen vil jeg vært lite 
bekymret. Det er det særnorske skatte-
systemet som slår ugunstig ut for Det  
norske. Selskapet har ikke stor nok olje-
produksjon som Det norske kan avsette 
kostnadsoverskridelser mot. 

Min skepsis skyldes ikke manglende tillit 
til personer som jobber med Ivar Aasen-ut-
byggingen. Enkelte i Det norske vil nok bli 
frustrerte og irriterte over at jeg åpent kom-
muniserer mine meninger. Samtidig håper 
jeg at de som skal gjennomføre prosjektet 
vil bli motivert til å bevise at jeg tar grundig 
feil i mine bekymringer. Teamet er sterkt 
motivert for å gjøre en god jobb.

Den amerikanske forfatteren Minna 
Antrim skrev i Naked Truth and Veiled Illusi-
ons: Erfaring er en god lærer, men den sen-
der noen fryktelige regninger.

Tar jeg feil, så fortjener jeg ettertrykkelig 
å bli minnet om det.

Ocean Yield genererer overskudd fra 
dag én. Allerede i år får Aker 40 
millioner dollar i utbytte fra denne 
nyskapningen. 

Aker etablerte Ocean Yield som et heleid 
datterselskap i 2012. Vi fikk Lars Solbakken 
om bord, få i verden kjenner markedet for 
utleie av skip i oljeservicesektoren og 
industriell shipping bedre enn ham. 

Jeg har kjent Lars siden han var en ung, 
lovende og krevende bankmann i Seattle 
på 1990-tallet. Den gangen var jeg fisker 
som trengte finansiering. Lars har nå 
sammen med to medarbeidere bygget opp 
en supereffektiv organisasjon som forvalter 
marine eiendeler for 9,5 milliarder kroner. 

Ekstremt lave driftskostnader bygger en 
utbyttemaskin. Alle skip i porteføljen er på 
langsiktige kontrakter – typisk bareboat-av-
taler på 5–12 år. Kundene får en attraktiv 
finansiering, og avkastningen på egenkapi-
talen til Ocean Yield er rimelig forutsigbar 
og møter Akers avkastningskrav.

Risikoen vi tar er motpartens evne til å 
betale sin charterleie fremover, hva residu-
alverdien av skipet er når leieperioden løper 
ut og hvordan markedet er for denne skips-
typen på det tidspunktet. Dette er temaer 
som Ocean Yield-teamet er ekstremt opp-
tatt av. 

Ocean Yield har ved inngangen til 2013 
en ordreserve som vil gi en samlet EBITDA 
på over 10 milliarder kroner. Gjennomsnitt-
lig gjenværende kontraktstid for skipene i 
porteføljen er 7,2 år. Aker vil bruke kapital-
markedet aktivt for å videreutvikle Ocean 
Yield. 

Aker BioMarine ble tatt av børs i 
januar 2013. 

Jeg likte det ikke, men vi hadde ikke noe 
valg. Aker BioMarines nest største aksjo-
nær gjennom flere år henvendte seg til Aker 
og ønsket å selge sin aksjepost i biotekno-
logiselskapet. 

Resultatet av samtalene ble en fusjon 
mellom Aker BioMarine og Aker. Ingen av 
aksjonærene i Aker BioMarine stemte imot 
sammenslåingen. 

Aker BioMarine har tapt penger hvert år 
siden etableringen i 2006. Underskuddet 
reduseres for hvert år. Det er for meg greit 
å tape penger når jeg virkelig forstår hvor-
for det skjer. Dette gjør det mulig å ta gode 
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beslutninger som legger grunnlaget for å 
utvikle lønnsomme og sunne bedrifter. 

I Aker er det forskjellige meninger om 
Aker BioMarine: Det er de som tror at sel-
skapet vil lykkes, og i den andre enden av 
skalaen finnes de som er mer skeptiske. 
Selv om det har tatt lengre tid å utvikle 
Aker BioMarine enn det vi planla for, har 
jeg fortsatt sterk tro på at selskapet vil 
skape store aksjonærverdier, og at Aker 
BioMarine til slutt kan bli en «game chan-
ger» i Aker. 

Jeg har sikret meg retten til å bryte ett 
av de «10 budene» i Aker, og dette er unn-
taket fra det jeg skrev i aksjonærbrevet for 
to år siden. I bud nummer 10 står det: Vi 
sier aldri «hva var det jeg sa?». 

Jeg har gått ut av styret i Aker BioMarine 
fordi det i dag er et heleid og unotert dat-
terselskap, men jeg kommer til å bruke 
enda mer tid på virksomheten.  

Aker BioMarine gjør meg i godt humør. 
Utfordringene er mange, men det er 
pågangsmot og stolthet i selskapet. I admi-
nistrasjonen er det 39 meget kompetente 
medarbeidere fra ni nasjoner. På de to krill-
fartøyene arbeider det til sammen 330 
hardbarka fiskere og sjøfolk. 

Fartøyene Saga Sea og Antarctic Sea 
konkurrerer daglig om å være best på 
fangst. De opererer på en bærekraftig og 
miljøvennlig måte i værharde og natur-
skjønne Sørishavet.

Hver dag tar 3,5 millioner forbrukere av 
Superba Krill™ sine doser, og jeg tror at 
salget kan mangedobles. Daglig får jeg til-
gang til fangstvolum og salgsutvikling. 
Vekstmulighetene for krillbaserte produkter 
og applikasjoner er store. 

Aker BioMarines største kunde er ameri-
kanske Schiff Nutrition International. Sel-
skapets viktigste produkt er MegaRed, og 
merkevarens innhold er Superba Krill™. 
Dette er USAs mest kjøpte kosttilskudd. 
Merkevaregiganten Reckitt Benckiser 
Group Plc kjøpte i 2012 Schiff for USD 1,4 
milliarder, og både prisen og uttalelser fra 
den nye eieren forteller om stor tro på Aker 
BioMarines hovedprodukt. Reckitt Bencki-
ser Group har store vekstambisjoner, og 
kan gi Aker BioMarine og Superba-salget 
ny drahjelp. 

Det er motiverende å se at vi etter 
mange år med målrettet arbeid kan 
begynne å få avkastning på pengene. 
Mulighetene for at vi en gang kan lykkes 
med ingredienser, produkter og løsninger 
innenfor farmasi og legemidler, er inspire-
rende. Jeg vil ikke utelukke at dette kan 
skje raskere enn mange tror. 

Akers investering i Aker Seafoods og 
Norway Seafoods burde gitt meg rødt 
kort. 

Jeg har hatt tro på at norsk hvitfiskindustri 
kunne struktureres på en fornuftig måte, 
men det har vist seg umulig. Torsk, sei og 
hyse har vært en ulykke for aksjonærene i 
Aker og Aker Seafoods. 

Ambisjonen i 1996 var å investere i 
modernisering av filetindustrien og trålerflå-
ten. Det har vi gjort. Aker har investert nær-
mere to milliarder kroner i fangstselskapet 
Aker Seafoods og foredlingsselskapet Nor-
way Seafoods. I sum har vi tapt store beløp. 

Mange av våre konkurrenter har stengt 
fabrikkene. Tre av fire arbeidsplasser er 

borte i filetindustrien, mens Aker har fort-
satt å investere. 

Jeg har ivret for det. Siden jeg var med 
på torskefiske for første gang i juni 1977, 
har 90 av 100 filetfabrikker stengt portene. 
Aker Seafoods – som nå tar tilbake vårt 
tradisjonsrike navn Havfisk – eier i dag 
7 av de gjenværende fabrikkene, og sel-
skapet har ikke lagt ned et eneste filetan-
legg. Norsk filetindustri har tapt penger i 
mange år. 

Jeg har satset langsiktig. Noen forsøker 
å gjøre meg til et symbol på en bransje 
som sliter, og enkelte påstår at Aker er 
selve problemet.

Aker Seafoods og Norway Seafoods har 
brukt mye tid på å møte folkevalgte, og 
reist land og strand rundt for å lytte, lære 
og dele kunnskap om hva som skal til for å 
skape lønnsomhet i alle ledd. Agendaen er 
å skape en livskraftig hvitfisknæring. Fra-
været av forslag for å bedre lønnsomheten i 
industrien har vært påfallende stort fra røs-
ter i kystkommunene.

Isteden har det kommet store overskrif-
ter i lokale medier om mulige nedleggelser 
av fabrikker i Hammerfest og Melbu. 
Meningene er mange. Jeg setter pris på 
engasjement og lokal tilhørighet, men det 
er viktig å ta inn over seg at realiteten er at 
fabrikkene på land taper penger. I sum er 
resultatet til flåten og landanleggene langt 
dårligere enn det som er nødvendig for å 
modernisere flåten, oppgradere anleggene, 
investere i ny teknologi og satse på mar-
kedsføring. 

Det er mange som ikke vil forstå, og den 
russiske forfatteren Fjodor M. Dostojevskij 
har et godt sitat for situasjonen: Jeg har for 

lengst bestemt meg til ikke å forstå. Hvis 
jeg ønsker å forstå noe, begynner jeg straks 
å fordreie fakta, og jeg har bestemt meg for 
å bli stående ved fakta.

I den offentlige debatten tillot jeg 
meg å gi noen innspill til 
Regjeringens arbeid med 
sjømatmeldingen om hvordan Norge 
kan bli verdens fremste sjømatnasjon. 

Jeg pekte på noen muligheter for å skape 
lønnsomme og trygge arbeidsplasser i hele 
verdikjeden. 

Vi har ubevisst gjort feil med leverings-
plikten. Dette har påført Mehamn i Finn-
mark utfordringer, og det beklager jeg. Det 
skal ikke skje, men ingen kan ta fra oss at 
vi har investert og satset for å skape verdier 
av fellesskapets ressurser. Vi har betalt for 
kvoter og investert på sjø og land, men 
opplever at det er umulig å oppnå en 
avkastning til å forsvare en satsing frem-
over. 

Atle Kigen oppmuntret meg til å svare 
på spørsmål fra NRK Brennpunkt om hvit-
fisknæringens situasjon og fremtid. Etter 17 
år med tap og mye kritikk, plasserte han en 
ladet, løs kanon på dekk for å gi tilsvar til 
påstander og mistenkeliggjøring. Jeg frem-
sto som faren til «Sinnataggen» i Vigelands-
parken. 

De rasjonelle argumentene er at hvit-
fiskindustrien må tilpasses utviklingen på 
samme måte som andre næringer og i 
samfunnet ellers. Tilgang på nok fisk er i 
seg selv ikke utfordringen, men det handler 
om hvordan vi kan bearbeide kvalitetspro-
dukter på en markedsmessig måte til kon-
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kurransedyktige priser. Dagens regulering 
virker konserverende på en industristruktur 
som ikke er konkurransekraftig.

Selv om våre syv fabrikker står for over 
70 prosent av norsk fileteksport, utnyttes 
kapasiteten bare om lag 40 prosent. Hvis 
løsningen var så enkel som å kjøpe og 
bearbeide mer fisk, ville det skjedd. Våre 
virksomheter må forholde seg til det marke-
det etterspør. 

Historisk har vi tapt penger på hvitfisk, 
og fremover er muligheten for fornuftig 
avkastning liten. Jeg burde innsett tidligere 
at det er umulig å oppnå lønnsomhet på 
hvitfisk under det rådende politiske klimaet.

NRK Brennpunkt stilte meg i fjor høst 
spørsmålet om Aker frem i tid ville være en 
større eller mindre aktør i hvitfisknæringen. 
Jeg svarte større. Det var feil. Vi vil redu-
sere vårt engasjement i virksomheten som 
utgjør en prosent av våre verdier og tidvis 
95 prosent av medieomtalen. 

Investeringer i den finansielle 
porteføljen vil bli solgt. Converto-
teamet leverer. 

Converto Capital Fund samler flere av 
Akers finansielle investeringer. Siden opp-
starten i juli 2009 har fondet realisert gevin-
ster for til sammen en halv milliard kroner. 

Aker Philadelhia Shipyard er en investe-
ring i Converto Capital Fund. Verftet har 
solgt to skip bygget for egen regning med 
fortjeneste, tilbakebetalt lånet på USD 30 
millioner til Aker, garantibåndene til Aker er 
kuttet, to tankskip er under bygging for 
ExxonMobil og Aker Philadelphia Shipyard 
er i posisjon til å kunne utbetale utbytte til 

aksjonærene. ExxonMobil-skipene skal 
leveres i henhold til tidsplan og budsjett, og 
nye kontrakter må vinnes. Det ser bra ut nå, 
og jeg er forsiktig optimist. Jeg er foreløpig 
fornøyd med hva min sønn Kristian, hans 
team og førsteklasses fagarbeidere får til i 
Philadelphia. 

Frank O. Reite og hans Converto-team 
gjør en makaløs jobb for å rydde opp i mye 
gammel moro. Vi har gjennom årene gjort 
noen investeringer med «hue under armen 
og armen i bind», som Lillebjørn Nilsen syn-
ger. Her skal ingen føle seg truffet, sånn er 
det bare. 

Vi har iverksatt en plan for å frigjøre 
minst tre milliarder kroner i finansielle inves-
teringer. Den største kapitalfrigjøringen vil 
etter hvert skje i eiendom, men porteføljen 
omfatter også investeringer i oljefelt i 
Gabon, skipet Navigator, fondsandeler og 
teknologiselskaper. 

Vårt krav til avkastning på industrielle 
investeringer er minimum 12 prosent 
per år. 

Øverst på min dagsorden står det å skape 
aksjonærverdier. Jeg ser fremover. Langt 
frem, lenge etter 2013. Dersom vi ikke kla-
rer å oppnå 12 prosent avkastning i over-
skuelig fremtid, er utfallet exit eller struktu-
relle grep. 

Aker er en samling av bedrifter. Det vik-
tige er summen av verdiskaping. Dette 
handler om at vi til enhver tid har de beste 
personene. Først kommer menneskene, så 
kapitalallokeringen. Aker allokerer kapital til 
de riktige menneskene i de riktige selska-
pene. 

Akers utbyttepolitikk ligger fast, og 
intensjonen er å øke Akers 
aksjeutbytte i nominelle kroner 
fremover. 

De neste generasjoner i vår familie vil over 
tid sannsynligvis utvikle et avhengighetsfor-
hold til utbytte fra Aker. God drift i Akers 
porteføljeselskaper legger grunnlaget for 
verdivekst, og et stabilt økende utbytte i 
årene som kommer. 

Våre barn vil arve aksjer i TRG som eier 
to-tredeler av Aker. Barna vil arve en min-
dre andel av aksjene i TRG. Når barna har 
fylt 30 år får de sine første aksjer. Kristian 
har nylig rundet den alderen. Den 
resterende hoveddelen av aksjene i TRG vil 
over tid gå inn i en stiftelse for allmennyt-
tige formål. 

Familien har felles interesser med alle 
aksjonærene: I Aker arbeider vi systematisk 
og målrettet for å ha stabil og forutsigbar 
inngang av kontanter. Det er et industrielt 
investeringsselskap avhengig av for å for-
svare utbytte over tid. 

Økt utbytte til Aker fra de operative sel-
skapene kommer godt med. Fra 2009 til 
2013 er utbytte fra de Aker-eide selska-
pene femdoblet.

Fremover vil sammensetningen av mot-
tatt utbytte fra våre heleide og deleide sel-
skaper øke våre inntekter, og bidra til at 
Aker kan fortsette å gi et forutsigbart 
utbytte. Akers samlede utbytte fra de ope-
rative selskapene dekker vesentlig mer enn 
våre driftskostnader, men ikke nok til å 
dekke utbetaling av utbytte fra Aker. Vi 
arbeider for at oppstrøms cash til Aker fra 
heleide datterselskaper, utbytte fra deleide 

selskaper og renteinntekter skal overstige 
våre driftskostnader og utbytte til 
aksjonærene. 

Dersom Akers kapitalinngang er lavere 
enn kapitalutgangen i 2019, så vil vi gjen-
nomføre endringer i sammensetningen av 
våre eiendeler. En bærekraftig og forutsig-
bar utbyttemodell er hellig for Aker. 

Fra Aker ble børsnotert i september 
2004 og frem til mai 2013, har aksjonærene 
fått utbetalt 104 kroner i utbytte per 
Aker-aksje – totalt 7,5 milliarder kroner. 
Fremover er intensjonen at det skal være 
en nominell vekst i utbyttet, og at dette skal 
ligge innenfor 2-4 prosent av verdijustert 
egenkapital. 

Når det kommer til privatfly, er det 
noe jeg mer enn gjerne forsvarer. Nå 
blir flyet enda større. 

Aker har eid jetfly siden 2007, og vi vet hvor 
effektivt og nyttig det er å disponere et eget 
fly. Når vår Falcon 900EX byttes ut i fjerde 
kvartal 2015, er flyet åtte år gammelt. Vi har 
landet på å bestille en Gulfstream G650. 

Flyet er et arbeidssted, og reisen er en 
transportetappe for å følge opp Aker-eide 
selskaper med virksomheter i 30 land på 
alle kontinent. Flyet benyttes av Øyvind og 
meg, og ofte har vi med flere når saker skal 
behandles og diskuteres. 

Som styreleder i Aker vil jeg lære, se og 
forstå våre virksomheter. Det betyr mange 
reisedøgn, og jeg vil fly og reise effektivt. 

Jeg forsøker å være en sparringspartner 
for Øyvind, og en engasjert styreleder. Jeg 
mottar verken lønn eller honorar for den 
jobben jeg gjør for Aker og Aker-eide sel-
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skaper utover ordinære styrehonorarer, 
men jeg reiser dyrt. Sånn er det bare. 

Akers driftskostnader utgjør 0,9 prosent 
av kapitalen som vi forvalter. Sammenlignet 
med kapitalforvaltere og fond – enten det er 
passive aksjefond, hedgefond eller aktive 
private equity-fond – er våre kostnader lave. 

Enkelte mener vi kan spare mye på å 
kutte ut privatfly, droppe sponsing og flytte 
inn i billigere lokaler. Kostnadene kunne 
vært halvert. Det er ikke et tema, og det 

kommer heller ikke til å være noe tema for 
meg. Aker er en stolt hovedsponsor av 
norsk langrenn. Fra januar i år er derimot 
Aker ute av Molde Fotball, og den økono-
miske støtten videreføres av meg og min 
tidligere partner Bjørn Rune Gjelsten. 

Driftskostnadene i Aker vil øke i abso-
lutte tall, men reduseres i prosent av verdi-
ene som vi forvalter. Vi driver kostnads-
bevisst og effektivt, og betaler våre med-
arbeidere bra. 

Jeg har lært, jeg høster av egne 
erfaringer og henter også inspirasjon 
hos investoren Warren Buffett i 
investerings selskapet Berkshire 
Hathaway. 

Boken Tap Dancing to Work, Warren Buffet 
on Practically Everything, 1966-2012: a 
Fortune magazine book, er en levende 
samling av kunnskap, anekdoter og 
historier fra verdens beste på å skape 
langsiktige aksjonærverdier. Noen av hans 
gullkorn har jeg lånt i aksjonær brevet. 

Buffett er en levende legende, 82 år 
gammel fra Omaha, Nebraska i USA, og en 
aktiv investor med sterke meninger. Kjen-
netegnet er langsiktige investeringer i før-
steklasses selskaper. Kortversjonen er at 
det er to viktige regler for investeringer, 
ifølge Buffett: Første regel er å unngå å 
tape penger. Den andre regelen er ikke å 
glemme den første.

Jeg må innse at jeg dessverre ikke har 
etterlevd den første regelen. Da blir det 
umulig å ta lærdom av regel nummer to. 
Kort sagt: Jeg har verken vært disiplinert 
eller smart nok, men det er aldri for sent å 
lære. De siste årene har vi unngått de store 
blemmene. 

Det er sjelden jeg vil si i mot Buffett, men 
min erfaring er at regel nummer én er å velge 
de riktige menneskene. Regel to: Ikke glem 
at business bare handler om mennesker. 

Gjennom årene har Aker hatt mange 
dyktige ledere. Gode ledere i næringslivet 
er ikke nødvendigvis dyktige ledere i Aker-
eide selskaper. Jeg leter etter personer 
hvor det er en direkte sammenheng mellom 
hva de sier og gjør. De setter integritet og 

fellesskapets interesser foran eget ego, og 
egen karrieresuksess kommer gjennom 
fellesskapets suksess. På fotballspråket 
heter det å blø for drakten.

Enkeltmennesker gjør den store forskjel-
len – på godt og vondt. Rollemodeller får 
laget til å løfte seg for å oppnå felles mål. 
Eller sagt på en annen måte: En dråpe 
eddik i en bøtte vann setter smaken på 
godt og vondt. Også det siste året er jeg 
blitt minnet på at veien til de gode investe-
ringene starter med de riktige menneskene 
med de rette holdningene.

Min lærdom er at når vi først har gjort en 
feil, så bruker vi mye tid på å rette opp feil. 
Den tiden går på bekostning av det å 
skape verdier. Derfor blir det enda viktigere 
å arbeide enda mer systematisk for å 
unngå feil. 

Jeg er heldig som gjennom flere år har 
fått arbeide sammen med dyktige og lojale 
mennesker. De har ved et par anledninger 
reddet meg fra å gå utenfor det økono-
miske stupet, og de er viktige premissgi-
vere og pådrivere for Akers utvikling. 

Tiden løper. Jeg er allerede inne i det 
femte året i planen for å doble 
aksjonærenes verdier fra januar 2009 
til utgangen av 2013. 

Målet var å skape 18 milliarder kroner i ver-
dier på fem år. Startpunktet 1. januar 2009 
var ca. 250 kroner i verdijustert egenkapital 
per aksje i Aker. Siktemålet er å øke aks-
jonærenes verdier – inkludert utbetalt 
utbytte i perioden – til minst 500 kroner per 
aksje 31. desember 2013. 

Vi har vært der før, våren 2007 passerte 

Kjell Inge Røkke sammen med barndomsvennen og samarbeidspartneren Bjørn Rune Gjelsten.
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aksjonærverdiene 500 kroner per aksje. 
Jeg visste det ville ta tid å komme tilbake, 
og jeg var sikker på at det skulle skje før 
nyttårsaften 2013. 

Enkelte investeringer har gjort det veldig 
godt i perioden. Summen av verdiskaping 
til aksjonærene har ikke vært god nok i for-
hold til ambisjonene. 

Ved utgangen av 2012 er verdijustert 
egenkapital og utbetalt utbytte 355 
kroner per aksje. 

I år utbetaler Aker nye 12 kroner i utbytte 
per aksje, og ifølge min plan skal det ska-
pes verdier for ytterligere 145 kroner per 
aksje – totalt over 10 milliarder kroner – i 
løpet av 2013. 

Jeg må bite det i meg: Aker ligger litt 
bak mitt eget skjema for å skape verdier 
selv om vi har levert resultater over vårt 
avkastningsmål.

70 prosent av våre eiendeler er børsno-
terte aksjer. Er det mulig for Aker å selge 
noen av aksjepostene til høyere priser enn 
børskurs? Ja, kanskje – men de store inves-
teringene som ville gjort en forskjell, er ikke 
til salgs. 

Akers langsiktighet har historisk skapt 
aksjonærverdier: Siden børsnoteringen i 
september 2004 har aksjonærene fått en 
gjennomsnittlig årlig avkastning på 30 pro-
sent, inkludert utbytte. 

Fra 1. januar 2009 til 31. desember 2012 
er avkastningen i gjennomsnitt 17 prosent 
per år. Aksjekursen har i perioden steget fra 
137 kroner til 212 kroner, og det er betalt 34 
kroner i utbytte. Dette er på samme nivå 
som hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) 

i perioden. Det er bedre enn å ha pengene i 
banken, men ikke bedre enn passivt å plas-
sere pengene i et indeksfond i det norske 
aksjemarkedet.

Den enkleste måten å nå målene på, 
er å sette dem lave og hyppige – nært 
frem i tid.

Dette øker sannsynligheten for å oppnå 
mest mulig treffsikkerhet. 

Jeg valgte fra lang avstand å lade arm-
brøsten og skyte, og fortalte hvor pilen 
skulle treffe. Jeg malte blinken på veggen 
før pilen ble skutt. 

Slik det ser ut i dag blir det nok ikke treff 
i Bull’s eye. Det er nok av eksempler på 
ledere som velger den enkleste måten:  
Å skyte pilen mot en blank vegg, og deret-
ter male blinken rundt pilen i veggen. Der-
med står scoren i stil med lederens 
ønskede selvbilde. 

Som hovedeier og styreleder i Aker – 
og i samspill med Øyvind som 
konsernsjef – har jeg innvilget meg 
selv et privilegium. 

Jeg snakker med hvem jeg vil i organisasjo-
nene når jeg vil. Enkelte opplever det som 
frustrerende, andre ser på det som stimule-
rende i arbeidet for at fellesskapet skal bli 
bedre.

Privilegiet mitt er at jeg får anledning til å 
arbeide så tett på dyktige medarbeidere og 
mange bedrifter. Jeg er evig takknemlig for 
den innsatsen tusenvis av ansatte legger 
ned hver eneste dag i de mange Aker-eide 
selskapene, og en spesiell takk til de jeg 

arbeider nært med hver dag. De utfordres 
– og de utfordrer heldigvis tilbake. 

Jeg vil sende en stor takk til styret i Aker. 
Diskusjonene er mange og direkte. I vårt 
styrerom er det stor takhøyde, og det lek-
ker ikke. Beslutningene tas i fellesskap og 
med åpenhet. Vi forholder oss til det vi er 
enige om. Det er en fryd å samarbeide med 
tillitsvalgte og aksjonærvalgte representan-
ter i Akers styre. Stor takk til styret for hvor-
dan kollegiet bidrar til Akers utvikling. 

Atle Tranøy er konserntillitsvalgt i Aker 
og styremedlem i selskapet. Han er en 
inspirasjonskilde og en klok mann med bal-
last som heltids tillitsvalgt i Aker-bedrifter 
siden 1983. Vi er enig om at det er viktig at 
norske naturressurser – enten det er olje, 
gass eller fisk – bør skape ringvirkninger i 
Norge. Dette har stått sentralt i utviklingen 
av Aker siden etableringen i 1841. 

I Aker vil vi fortsatt arbeide for vekst, og 
hvordan vi kan utvide våre virksomheter. 
Din reaksjon på dette skal ikke nødvendig-
vis være uhemmet glede. Noen av våre til-
tak og anstrengelser for vekst – ofte med 
meg som drivkraft – har vist seg å være 
triste, og andre har vært kostbare fiaskoer. 
Det er også eksempler på det motsatte. 
Med Øyvind ved min side, dyktige ledere 
og gode lagoppstillinger, så øker sannsyn-
ligheten for å nå våre langsiktige mål.

I fjorårets aksjonærbrev innså jeg at jeg 
lå langt bak i feltet for å nå 2013-målet, 
men øynet håp om at Aker hadde Petter 
Northugs spurtegenskaper. Under årets VM 
ble løpsutviklingen på fem-mila annerledes 
enn det Northug la opp til, og han var ikke 
med i medaljekampen – langt bak verdens-
mester Johan Olsson. 

Slik har jeg det nå. Jeg føler det som  
om jeg har lagt ut på den siste runden i 
fem-milsløypen. Jeg ville løyet hvis jeg ikke 
sa at jeg gruet meg til å ta fatt på motbak-
ken som venter, men jeg får lære av Nor-
thug. Han oppførte seg ordentlig etter å 
kommet i mål uten å nå gullmålet på 50 
kilometer i Val di Fiemme. Etter VM har  
Petter gjort det bra, og det tenner et håp 
for meg etter 2013-sesongen. 

Om jeg har lært noe? Ja, jeg vil fortsette 
å sette mål for å bygge sterke industrisel-
skaper og skape aksjonærverdier. Jeg vil 
hele tiden ha noe å strekke meg mot. 

Vi står på, og holder ut. 

Kjell Inge Røkke
På vegne av familien

PS: Jeg vil også i år takke min kone og 
medaksjonær Anne Grete for hjelp til 
skriving av årets aksjonærbrev – både i 
form, innhold og staving 

 

Aker Brygge, 20. mars 2013
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Målt i verdiskapning ble 2012 et godt år for Aker.  
Målt i kvaliteten på vårt aktive eierskap var bildet mer blandet.

Kjære aksjonærer

Akers oppgave er å skape verdier for sine 
aksjeeiere. Nøkkeltallene som følges er 
netto verdiutvikling på våre investeringer 
(verdijustert egenkapital), utbytte (årlig 2–4 
prosent av verdijustert egenkapital) og 
aksje kurs. Med 18 prosent økning i verdi-
justert egenkapital etter utbetaling av 800 
millioner kroner i utbytte, og 37 prosent 
aksjekursstigning ble 2012 vårt beste år  
på lenge. I tillegg vil Aker motta over 650 
millioner kroner i utbytte fra del- og heleide 
selskaper, som er en femdobbling fra 2009 
til 2013.

Aker er en aktiv industriell eier. Den lang-
siktige trenden er for oss viktigere å følge 
enn de kvartalsvise eller årlige svingningene.

Den som vurderer å investere i Aker bør 
først ta standpunkt til:

 ■ Vekstpotensialet i våre viktigste 
industrisegmenter; olje og gass, marin 
bioteknologi, finansiell shipping og 
eiendomsutvikling.

 ■ Verdipotensialet i våre største 
investeringer; Det norske Oljeselskap, 
Aker Solutions, Kværner, Aker 
Biomarine, Ocean Yield og 
Fornebuporten. 

 ■ Likviditetsutviklingen i Aker, 
herunder utbytte økt nominelt fra 
porteføljeselskapene og våre aksjeeiere.

 ■ Kvaliteten på Akers eieragenda i  
hvert av selskapene.

 ■ Kvaliteten på Akers organisasjon for 
oppfølging av selskapene.
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 ■ Kvaliteten på utøvelsen av vårt aktive 
eierskap.

Vi tror på langsiktig vekst i våre industri-
segmenter. Det underbygges av markeds-
data fra eksterne kilder. I følge det interna-
sjonale energibyrået IEA forventes den glo-
bale energietterspørselen å øke med over 
en tredjedel innen 2035. Rystad Energy 
mener at det vil gi offshore leverandørin-
dustrien en årlig vekst på 10 prosent de 
neste fem årene. Vi mangler gode eksterne 
kilder for markedsutviklingen til våre uno-
terte virksomheter Aker BioMarine, Ocean 
Yield og Fornebuporten, men også disse 
selskapene driver i segmenter med høy 
aktivitet og forventet langsiktig vekst. 

Verdiutviklingen på selskapene i Akers 
portefølje var ujevn i 2012. Aker Solutions 
og Kværner gjorde kvantesprang med kurs-
stigning (inkludert utbytte) på henholdsvis 
87 prosent og 83 prosent. Kursvinneren i 
2011, Det norske Oljeselskap, falt derimot 
6,3 prosent. Godt hjulpet av fusjonen med 
Aker steg Aker Biomarine aksjen i løpet av 
fjoråret med 11 prosent. De unoterte sel-
skapene Ocean Yield og Fornebuporten 
hadde også positiv verdiutvikling, men i 
våre bøker rapporteres unoterte investerin-
ger til uendret bokført verdi.

Kursutviklingen i porteføljeselskapene 
bidrar til Akers verdijusterte egenkapital, 
mens utbytte gir Aker likviditet. Økt likvidi-
tetstilførsel, primært i form av utbytte, er en 
viktig del av Akers strategi. Dette korre-

sponderer med ambisjonen om årlig å 
betale høyere nominelle utbytter til Akers 
egne aksjeeiere innenfor utbyttepolitikken 
på 2–4 prosent av verdijustert egenkapital. 
Målet er å oppnå positiv kontantstrøm til 
Aker i 2018. Inntil da har vi en gradvis 
økning av utbyttebetalingene fra portefølje-
selskapene og differansen dekkes ved rea-
lisasjoner, primært fra finansporteføljen.

Resultatene i våre børsnoterte selskaper 
måles mot deres mest relevante konkurren-
ter («peers»). Tabellene nedenfor viser for 
våre børsnoterte hovedinvesteringer sam-
menligningen av lønnsomhet (EBITDA) og 
børsprising (EBITDA multippel) i Aker 
Solutions og Kværner, og pris mot verdi-
justert egenkapital i Det norske (uten å 
inkludere verdi av leteporteføljen).

Selskap EV/EBITDA 2013e1)

Aker Solutions 6,9x

Relevant peer-gruppe 
(gjennomsnitt) 8,5x

Selskap EV/EBITDA 2013e1)

Kværner 4,0x

Relevant peer-gruppe 
(gjennomsnitt) 7,6x

Selskap P/core NAV2)

Det norske 67 %

Relevant peer-gruppe 
(gjennomsnitt) 69 %

1) Anslag fra analytikker 
2) Basert på Arctic Securities estimater. 

Tabellene foranlediger mange refleksjoner. 
Kortversjonen er likevel enkel: Hovedsel-
skapene i Akers portefølje har fortsatt mye 
ugjort for å oppnå en lønnsomhet og pri-
sing på linje med de beste i sine respektive 
industrisegmenter.

Det er nettopp dette som er temaet for 
Akers eieragenda for hvert av selskapene: 
Hvordan skal selskapet utvikles for å gi 
best mulig verdistigning og utbytte til Aker 
og våre medaksjonærer? Akers eieragen-
daer er basert på kunnskap og erfaring 
snarere enn synsing og løse visjoner. Vi er 
opptatt av å forstå markedstrender og kon-
kurransesituasjon. Vi setter mål for den 
langsiktige verdiskapningen og vi identifise-
rer hovedtiltak for å realisere potensialet. 
Ofte dreier det seg om rendyrking og drifts-
messige forbedringer. Av og til er det også 
snakk om transaksjoner eller andre struktu-
relle tiltak. Når planen er lagt må vi sikre at 
selskapet er effektivt organisert i forhold til 
oppgavene og at nøkkelpersonene har de 
faglige og kulturelle egenskapene som kre-
ves for å lykkes. Aker formidler en tydelig 
eieragenda som innspill til hvert av porte-
føljeselskapene. Dernest er det opp til sel-
skapets styre og ledelse å ta nødvendige 
aksjoner. Utviklingen av selskapet er deres 
primæransvar, ikke vårt.

Kvaliteten på Akers aktive eierskap står 
og faller på kvaliteten på menneskene i Aker. 
Vårt investeringsteam er lite, hardtarbei-
dende og dyktig. Noen av medarbeiderne 
har industribakgrunn, andre kommer fra con-

sulting eller investeringsbanker. Det siste 
året har vi styrket investeringsteamet med 
funksjonelle eksperter innenfor organsisa-
sjons- og ledelsesutvikling, finansiell styring 
og kontroll, investor relations og kommuni-
kasjon. I kraft av sin kompetanse er disse 
rollemodellene for sine funksjonelle kolleger 
og nettverk i de andre Aker selskapene.

Som hovedeier er Kjell Inge selv delaktig 
i utvikling av selskapene i Akers portefølje. 
Hans eierprivilegium er å gå inn og ut av de 
etablerte arbeidsprosessene med ideer, 
visjoner, inspirasjoner og provokasjoner 
som får oss til å tenke «utenfor boksen».  
De som trives best med å «dilte etter» 
andre lykkes sjelden i Aker. 

Styret i Aker spiller en stadig viktigere 
rolle. For det første deltar styret aktivt i 
utviklingen av så vel porteføljen som eier-
agendaen for enkeltselskapene. For det 
andre har flere av styremedlemmene erfa-
ring eller nettverk som vi utnytter aktivt også 
utenom styremøtene. Styremedlemmene 
har komplementær kompetanse og ulik 
bakgrunn. Det gir spenst og dybde i disku-
sjonene om hva som er til Akers beste.

Min oppgave er å bygge et solid Aker. 
Soliditet måles i mer enn penger. Kvaliteten 
på organisasjon, medarbeidere, kultur og 
kunderelasjoner er basisen for alt som 
senere summeres i penger. Forretningsfor-
bindelser, myndigheter og media bidrar 
også til holdninger som påvirker muligheter 
og anseelse. Til syvende og sist er det 
aksjonærene som avsier dommen om hvor-
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vidt Aker er deres tillit verdig. Det er en tillit 
som må gjenvinnes og bekreftes daglig. 

Vår modell for aktivt eierskap er kompleks 
fordi vi utøver mindre formell innflytelse enn 
det våre eierandeler tilsier. Aker er gjennom-
gående underrepresentert i styrene hvor vi er 
største eier. Vår erfaring er at det fungerer 
godt så lenge de vi inviterer inn i styrene 
sammen med oss har den kompetanse, inte-
gritet og samarbeidsevne som forventes. En 
sjelden gang opplever også vi avvik. Saklig 
begrunnet uenighet er enkelt å akseptere. 
Feilbeslutninger som skyldes usikkerhet, 
uvitenhet eller egeninteresser er vanskeligere 
å fordøye. Når det en sjelden gang skjer har 
også vårt aktive eierskap feilet.

Trygghet og forutsigbarhet i forhold til 
Aker som hovedaksjonær må etableres i 
forkant av konkrete og kritiske beslutninger. 
Det starter med å knytte til seg mennesker 
med riktig profil og holdninger, og det fort-
setter med å utvikle en tydelig og tillitsba-
sert dialog med disse. 

Akers eieragenda er ikke et tema for de 
lukkede rom alene. På hver eneste kvar-
talspresentasjon og kapitalmarkedsdag  
formidler vi åpent våre vurderinger av – og 
ambisjoner for – hvert av selskapene i 
investeringsporteføljen. Transparens, tyde-
lighet og forutsigbarhet er bærende prin-
sipper for hele vårt virke. Noen ganger er 
temaene krevende. Da finnes det ledere 
som gjerne skulle vært våre eierperspek-
tiver foruten. Men de fleste innser nok ver-
dien av å ha en hovedeier med ambisjoner, 

meninger og gjennomføringsevne. Det 
bidrar i de fleste tilfellene til fremdrift og 
korrektiv som de færreste selskaper i dag 
kan høste fra sine eiere.

Akers fokus er å bidra til utviklingen av 
hvert selskap alene. Krysskoblinger i form 
av nærståendetransaksjoner er ikke en sen-
tral del av vår forretningsmodell. Samhand-
ling mellom selskaper som vi eier skal skje 
på selskapenes egne premisser og på for-
retningsmessig basis. Vi baserer ikke vår 
eierskapsstrategi på samarbeid mellom 
porteføljeselskaper, men eierfellesskapet 
skal heller ikke forhindre det der samarbeid 
er rasjonelt og til gjensidig nytte. 

Feil begått i tidligere tider gjør nærståen-
detransaksjoner til et sensitivt tema i Aker. 
For å skape trygghet i forhold til verdset-
tinger og andre vilkår er det etablert særlige 
prosesser for nærståendetransaksjoner. 
Avhengig av sak vil det både innhentes 
eksterne verdivurderinger og kvalitets-
sikring fra revisjonsutvalgene i de selska-
pene som er involvert. Enkelte ganger skal 
også styret eller eierne i Aker Kværner  
Holding involveres. 

Likevel erfarer vi at god eierstyring (cor-
porate governance) fortsatt påberopes som 
ett tema i forhold til oss. Det har trolig sam-
menheng med at feil tilbake i tid har gjort 
oss sårbare. De som lærer oss å kjenne vet 
at ambisjonsnivået på dette området ikke 
avviker fra andre kvalitetsstandarder i Aker. 
Men de som mener at passivt eierskap er 
god eierstyring vil streve med Akers eier-

modell. Det samme vil de som bruker vår 
tillit som basis for å bygge egeninteresser 
på bekostning av fellesskapsinteressene. 
Slike unntakssituasjoner finner sin naturlige 
løsning over tid – med god hjelp av aktiv og 
god eierstyring.

2012 ble et godt år for Aker. Men året 
kunne blitt enda bedre hvis samhandlingen 
internt i gruppen hadde fungert mer effek-
tivt og tillitsfullt. Derfor blir selvangivelsen 
for utviklingen av vårt aktive eierskap i 2012 
ikke fullt så god som verdiskapningen 
alene. 

Vi legger fjoråret bak oss og lærer – for 
selv å bli bedre.

Beste aksjonærhilsen fra

Øyvind Eriksen
Konsernsjef

“De som mener at passivt eierskap er god 
eierstyring vil streve med Akers eiermodell.”
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Øyvind Eriksen i samtale med Anne Grete Eidsvig, Marthe Kristoffersen og Øystein Pettersen under Aker Achievements Camp i oktober 2012.
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Akers finansielle investeringer består av følgende:
Kontanter, rentebærende fordringer, eiendomsutviklingsselskapet 
Fornebuporten, egenkapitalinvesteringer, fondsandeler og andre 
investeringer.

Diagrammet til høyre viser hvor stor andel finansielle investeringer  
utgjør av Akers samlede verdier.

Mål: Finansiell handlekraft og fleksibilitet
Avkastningen på rentebærende poster skal overstige NIBOR. 

Les mer på side 44.

Akers industrielle investeringer består av følgende:
 ■ Aker Solutions
 ■ Kværner
 ■ Det norske oljeselskap
 ■ Ocean Yield
 ■ Aker BioMarine
 ■ Aker Seafoods

Diagrammet til høyre viser hvor stor andel disse selskapene  
utgjør av Akers samlede verdier.

Mål: Verdiskaping på kort og lang sikt
Årlig avkastning på egenkapitalen skal overstige 12 prosent.

Les mer på side 29.

Akers mål for de industrielle selskapene er å skape verdier for aksjeeiere.

Akers finansielle investeringer består bl.a. av eiendomsutvikling.

75 %

25 %

)* Verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingsselskaper: 26,8 milliarder kroner. Verdien av aksjer i børsnoterte selskaper er børskurser ved utgangen av 2012.

Oversikt over investeringer

Akers industrielle investeringer Andel av eiendeler*

Akers finansielle investeringer Andel av eiendeler*
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Driftssegmentet Industrielle investeringer  
består av eierskapet i Aker Solutions, 
Kværner, Det norske oljeselskap, Ocean 
Yield, Aker BioMarine og Aker Seafoods. 

Aker tar en aktiv rolle i utviklingen av de 
seks selskapene i industriporteføljen. Dette 
skjer i tett samarbeid med styret og ledel-
sen i det enkelte selskap. Hver av investe-
ringene følges opp av et investeringsteam  
i Aker under ledelse av en investerings-
direktør. Akers ledelse er i tillegg represen-
tert i styret i hvert selskap. 

Eierskapet utøves primært i styrerommet 
i det enkelte selskapet. I tillegg er Aker et 
kunnskapssenter med medarbeidere som 
sitter på verdifull industriell og strategisk 
kompetanse, samt spisskompetanse på 
finansiering, restrukturering, transaksjoner, 
organisasjons- og lederutvikling (HR) og 
kommunikasjon/IR. Dette er ressurser som 
hver av investeringsdirektørene kan spille 
på i den løpende oppfølgingen av de ope-
rative selskapene. Ressursene er tilgjenge-
lig for hvert selskap.  

Verdiskaping
Akers overordnede mål er langsiktig verdi-
skaping for alle aksjeeierne. Aker videre-
utvikler og forsterker selskapene som om de 
skal eies for evigheten, men det forhindrer 
ikke Aker fra å selge selskaper i porteføljen 
av industrielle investeringer hvis andre eiere 
kan bidra bedre til å løfte selskapet videre. 

For hvert av selskapene har Aker en  
eieragenda. Formålet er å skape verdier for 

Industrielle investeringer utgjorde 20 milliarder kroner ved utgangen av 2012. Dette 
tilsvarer 75 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

Industrielle investeringer

Aker investerer i selskaper som er i bransjer hvor Aker har kompetanse, erfaring og tradisjoner for å skape verdier.
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aksjeeierne i form av kursstigning og 
utbytte. Dette bidrar til økt verdijustert 
egenkapital i Aker, og aksjeutbytte fra de 
operative industriselskapene som skal gi 
Aker en stabil og forutsigbar kontantstrøm.  

Høy verdivekst i 2012
Den samlede markedsverdien av Akers 
industrielle investeringer var 20,0 milliarder 
kroner ved utgangen av 2012, mot 12,4  
milliarder kroner ett år tidligere. Industri-
porteføljen bidro til en vekst i Akers verdi-
justerte egenkapital på 4,0 milliarder  
kroner, tilsvarende 57 kroner per aksje i 
Aker. I tillegg mottok Aker til sammen 413 
millioner kroner i utbytte fra Aker Kværner 
Holding.

Dette er de viktigste endringene i porte-
føljen i 2012:

 ■ Verdien av Akers aksjeinvestering i 
Aker Solutions økte 79 prosent til 8,7 
milliarder kroner.

 ■ Verdien av Akers aksjeinvestering i 
Kværner økte 66 prosent til 1,3 milliarder 
kroner. 

 ■ Aker reduserte sin eierandel i Det norske 
oljeselskap fra 50,81 til 49,99 prosent. 
Salget av 1,05 millioner aksjer til kurs 88 
kroner per aksje, til sammen 92 millioner, 
ble gjennomført for å unngå at Aker 

0

3

6

9

12

15

18

21

31.12.1231.12.1131.12.10
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■ Kværner

■ Aker Solutions

måtte stille morselskapsgaranti som 
følge av eierskap over 50 prosent.  
I desember 2012 deltok Aker i en 
emisjon i Det norske og ble tildelt 
6 394 509 aksjer. Kurs var 80,50 kroner 
per aksje, totalt 515 millioner kroner. 

 ■ Aker deltok i en emisjon i Aker 
BioMarine med 215 millioner kroner, og 
kjøpte aksjer i bioteknologiselskapet 
for 48 millioner kroner i markedet. Aker 
BioMarine og et heleid datterselskap av 
Aker fusjonerte med virkning fra januar 
2013, og Aker BioMarine ble dermed et 
heleid datterselskap av Aker. 

 ■ Ocean Yield ble etablert i 2012 med en 
bokført verdi av Akers investering på 2,5 
milliarder kroner.

 ■ Aker Seafoods er den andre 
nykommeren i industriporteføljen. 
Fangstselskapet ble overført fra 
Converto Capital Fund, og har en 
markedsverdi på 365 millioner kroner 
ved utgangen av 2012. 

Industriell strategi
Aker investerer i selskaper som er i bransjer 
hvor Aker har kompetanse, erfaring og tra-
disjoner for å skape verdier. Siden børsno-
teringen i september 2004 har Aker gitt 
investorene en årlig gjennomsnittlig avkast-
ning på 30 prosent, inkludert utbytte.

“Siden børsnoteringen i september 2004 har Aker 
gitt investorene en årlig gjennomsnittlig avkastning 
på 30 prosent, inkludert utbytte.”

Aker er en betydelig aksjeeier med inn-
flytelse i selskaper som er godt posisjonert 
på sine områder eller har potensial til å bli 
det. Satsingen er rettet mot energimarkedet 
og bærekraftig forvaltning og foredling av 
havets ressurser og biomarine ingredienser 
fra krill. Dette er hovedsakelig bransjer der 
Norge har fortrinn på grunn av naturressur-
ser eller kompetanse, som olje og gass, 
fiskeri og marin bioteknologi.  

Gjennom utøvelse av aktivt eierskap, 
arbeider Aker for at hvert av de industrielle 
selskapene i porteføljen skal være selvsten-
dig og robust. Finansielt innebærer det at 
Aker investerer i aksjer, og at underliggende 
selskap skal hente fremmedkapital fra 
eksterne kilder. 

Aker vil fortsette å videreutvikle rollen 
som egenkapitalinvestor, og på den måten 
generere en langsiktig attraktiv avkastning. 
Aker har finansielle ressurser og industriell 
kompetanse til å videreutvikle sin portefølje 
av industrielle investeringer. 

Som aktiv eier i selskaper med et attrak-
tivt verdi- og utbyttepotensial, er Akers 
agenda å bidra til langsiktig god avkastning 
for alle aksjonærer. Fokuset er dyktig leder-
skap, riktig organisering, lønnsom drift, vekst, 
optimal kapitalstruktur og industrielle grep. 
Oppkjøp, fusjoner og transaksjoner vil nor-
malt skje gjennom de industrielle selskapene. 

1) Solgt i 2011
2) Solgt i 2012
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Hjalmar Fjøsne vant Aker Solutions’ interne fotokonkurranse i 2012 med dette bildet tatt under inspeksjon på en offshoreinstallasjon i mai 2012.
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Aker Solutions ASA

Aker Solutions er en ledende global leve-
randør av produkter, systemer og tjenester 
til olje- og gassindustrien. Selskapet har 
kompetanse og teknologi som dekker hele 
produksjonskjeden fra reservoar til ferdig 
produksjon og gjennom hele feltets levetid.  

Arbeidende styreleder: Øyvind Eriksen

Investeringsdirektør i Aker: Nicoletta Giadrossi

Utvikling i 2012
Aker Solutions-aksjen steg i løpet av 2012 
fra 62,95 kroner til 112,80 kroner. I tillegg 
utbetalte Aker Solutions et utbytte på 3,90 
kroner per aksje for regnskapsåret 2011 i 
april 2012, mot 2,75 kroner ett år tidligere. 
Aksjens avkastning, inkludert utbytte, var 
87 prosent i 2012. Dette gjorde Aker Soluti-
ons til en vinneraksje blant de globale olje-
serviceselskapene i 2012. 

Aker Solutions bidro med en vekst i 
Akers verdijusterte egenkapital inklusivt 
mottatt utbytte på 4,2 milliarder kroner. 
Aksjeutbytte fra Aker Solutions på 301 milli-
oner kroner utgjorde 72 prosent av Akers 
samlede utbytte fra de operative selska-
pene i industriporteføljen. 

Aker spiller en aktiv og sentral rolle i 

Nøkkeltall 2012 2011

Driftsinntekter Millioner kroner 44 922 36 474

EBITDA Millioner kroner 4 739 3 445

EBITDA-margin Prosent 10,5 9,4

Ordrereserve Millioner kroner 56 698 41 449

Ordreinngang Millioner kroner 60 312 41 327

Aksjekurs Kroner 112,80 62,95

Fortjeneste per aksje Kroner 8,33 19,37

Antall ansatte 20 861 18 397
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Aker Solutions. Akers konsernsjef Øyvind 
Eriksen har vært arbeidende styreleder i 
Aker Solutions siden juni 2010. I denne 
perioden har kursen blitt lagt om, og Aker 
Solutions rendyrkes nå som et oljeservice-
selskap. På selskapets kapitalmarkedsdag i 
desember 2012 ble det meldt at veksttak-
ten er i rute i forhold til budskapet fra 2010: 
Dobling av inntektene på fem år, og en 
økning i EBITDA-marginen på 3-4 prosent-
poeng i perioden. 

Aker Solutions har foretatt en revurde-
ring av sine ambisjoner og forventer fortsatt 
vekst utover 2015. Samtidig har selskapet 
som målsetting å øke EBITDA-marginen fra 
nåværende forretningsområder til 15 pro-
sent i 2017. Ordreserven er på 56,7 milliar-
der kroner ved utgangen av 2012, opp fra 
41,4 milliarder kroner ett år tidligere. 

Akers engasjement
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker 
Kværner Holding AS som igjen eier 40,3 
prosent av aksjene i Aker Solutions. Dette 
gir Aker en kapitalinteresse tilsvarende 28,2 
prosent i Aker Solutions. Verdien av Akers 
eierinteresse var 8,7 milliarder kroner per 
31. desember 2012. Aker er representert i 
styret ved Øyvind Eriksen, Kjell Inge Røkke 
og Nicoletta Giadrossi. 

Aker Solutions er godt posisjonert i forhold til langsiktige veksttrender i olje- og gassmarkedene.

Akers syn på Aker Solutions
Oljeservice er en industri i vekst. De fleste av 
Aker Solutions` forretningsområder vokser 
mer enn den generelle markedsveksten på 
10–12 prosent per år. Det betyr at selskapet 
opprettholder eller vinner markedsandeler i 
enkelte av sine forretningsområder. 

Aker Solutions er godt posisjonert i for-
hold til langsiktige veksttrender i olje- og 
gassmarkedene. Selskapet har ledende 
ingeniørkompetanse, og en sterk stilling 
med teknologier og produkter for olje- og 
gassproduksjon på dypt vann og i vær-
harde strøk.

Beskjæres 76 mm fra venstre før trykk >>

Aker ASA årsrapport 2012

Virksomheten

32



Stabilt høye oljepriser gjennom 2011 og 
2012 har ført til at oljeselskapene har økt 
investeringsbudsjettene. Betydelige olje-
funn på norsk sokkel gir gode utsikter for 
det hjemlige leverandørmarkedet fremover. 
Petroleumsinvesteringene på norsk sokkel i 
2013 anslås til ca 200 milliarder kroner 
ifølge Statistisk sentralbyrå. 

Aker Solutions har målsetting om en 
gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 
15 prosent frem til 2017. Med denne vekst-
takten dobles selskapets inntekter til nær-
mere 90 milliarder kroner ved utgangen av 
2017. Aker Solutions’ viktigste verdidrivere 
er å styrke selskapets markedsposisjoner 
og kundetilfredshet, blant annet ved å gjen-
nomføre prosjekter til avtalt tid og kvalitet. 
Dette krever videreutvikling av teknologi, 
produkter og tjenester, og ikke minst leder-
skap, tydelige rollemodeller, klare ansvars-
områder og motiverte medarbeidere med 
riktig kompetanse og rette holdninger. I til-
legg vil økt tjenesteinnhold i virksomheten 
gjøre selskapet mindre eksponert mot 
investeringssyklusene i olje- og gassindus-
trien, samt mer forutsigbart.

Ingeniørkompetansen i Aker Solutions er 
sentral for å ta en unik posisjon i konkur-
ransen om og leveransen av kontrakter og 
oppdrag. Dette gjelder både i samarbeidet 
med norske og globale oljeselskaper og i 

samspillet med Kværner ASA og andre 
fabrikasjonsverft.

Til tross for kursoppgangen i 2012 prises 
Aker Solutions fortsatt lavere i verdi enn 
sammenlignbare selskaper, basert på ulike 
prisingsmultipler. Aker ser et betydelig 
potensiale for Aker Solutions – både når 
det gjelder aksjekursutvikling, utbyttenivå 
og påfølgende bidrag til vekst i Akers verdi-
justerte egenkapital.  

Akers plan for verdiskaping 
Markedet er i vekst. Dette åpner flere 
muligheter for å skape betydelige verdier 
for aksjonærene i Aker Solutions og Aker. 

Akers plan for videre verdiskaping i Aker 
Solutions er målrettet og lønnsom vekst. 
Som eier i Aker Solutions vil Aker prioritere 
forutsetninger for lønnsomhet, forbedringer, 
forutsigbarhet i leveranser og strukturelle 
muligheter, og på den måten skape og syn-
liggjøre verdier for alle aksjonærene. Dette 
kan realiseres gjennom fokus på drift, 
ledelse og organisasjonsutvikling, prosjekt-
gjennomføring, investeringsbeslutninger, 
arbeidskapital, organisk vekst, oppkjøp, 
salg av virksomheter og samarbeid med 
andre selskaper. 

Aker Solutions forventes å gi en langsik-
tig avkastning som møter Akers krav på 12 
prosent per år for industrielle investeringer. 

“Aker Solutions har målsetting om en gjennomsnittlig 
årlig omsetningsvekst på 15 prosent frem til 2017.”

Aker Solutions` utbyttepolitikk er å utbetale 
30–50 prosent av selskapets netto resultat 
til aksjonærene hvert år. Aker forventer 
vekst i utbytte fra Aker Solutions i årene 
fremover.

Se også www.akersolutions.com

Ingeniørkompetansen i Aker Solutions gir en unik posisjon for leveranse av kontrakter og oppdrag.
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Kværner ASA

Kværner er et spesialisert EPC-selskap 
som planlegger og gjennomfører store og 
komplekse offshoreprosjekter. EPC står for 
Engineering, Procurement og Construction.

Styreleder: Kjell Inge Røkke

Konsernsjef: Jan Arve Haugan

Investeringsansvarlig i Aker: Michael Buffet

Utvikling i 2012
Kværner-aksjen steg fra 9,75 kroner til 
16,20 kroner. I tillegg utbetalte Kværner et 
utbytte på 1,00 krone per aksje i april 2012, 
og 0,53 kroner i oktober samme år. Aksjens 
avkastning, inkludert utbytte, var 83 pro-
sent i 2012. Dette er vesentlig bedre enn 
internasjonale sammenlignbare selskaper. 
Hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) steg 
med 14 prosent i 2012.  

Kværner bidro med en vekst i Akers ver-
dijusterte egenkapital inklusivt mottatt 
utbytte på 616 millioner kroner. Aksjeut-
bytte på 118 millioner kroner utgjorde 28 
prosent av Akers samlede utbytte fra de 
operative selskapene i industriporteføljen. 

Siden Kværner ble utfisjonert fra Aker 
Solutions i juli 2011, er selskapets ordrere-
serve nesten doblet til 21 milliarder kroner 
ved utgangen av 2012. Store oljefunn, spe-

sielt på norsk sokkel, har økt aktiviteten. 
Det er lagt et godt grunnlag for lønnsom 
vekst. 

Akers engasjement
Aker eier indirekte 28,7 prosent i Kværner, 
og verdien av aksjene var 1,25 milliarder 
kroner per 31. desember 2012.

Aker er representert i styret ved Kjell 
Inge Røkke. Eierskapet i Kværner utøves 
gjennom Aker Kværner Holding, som eies 
av Aker (70 prosent) og den norske stat (30 
prosent). Aker Kværner Holding eier 41 pro-
sent av Kværner.

Akers syn på Kværner
Markedet for offshore fabrikasjonsprosjek-
ter er i vekst – drevet av store oljefunn og 
en sterk underliggende økning i etterspør-
selen etter energi. Dette øker oljeselskape-
nes investeringer i olje- og gassfelt og nye 
utbygginger.

Kværner har lang erfaring fra krevende 
offshore feltutbygginger, og leverer platt-
formdekk, flytere, betongløsninger og stål-
understell samt landanlegg. Dette er mar-
keder i vekst. Betydelige oljefunn på norsk 
sokkel gjør off shoremarkedet spesielt 
attraktivt fremover. Dette øker konkurran-
sen fra flere aktører, spesielt fra asiatiske 
verft. 
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Kværner fikk milliardkontrakt med Shell for utvidelse og oppgradering av Ormen Lange-anlegget.

Nøkkeltall 2012 2011

Driftsinntekter Millioner kroner 10 748 13 295

EBITDA Millioner kroner 473 1 073

EBITDA-margin Prosent 4,4 8,1

Ordrereserve Millioner kroner 21 262 10 046

Ordreinngang Millioner kroner 22 070 10 897

Aksjekurs Kroner 16,20 9,75

Fortjeneste per aksje Kroner 0,89 2,08

Antall ansatte 2 966 3 156

Beskjæres 76 mm fra venstre før trykk >>

Aker ASA årsrapport 2012

Virksomheten

34



Kværners kjernekompetanse er gjen-
nomføring av komplekse fabrikasjonspro-
sjekter, som oftest på grunnlag av en 
EPC-kontrakt med kunden. Selskapet 
besitter spisskompetanse innen ingeniør- 
og anskaffelsestjenester, fabrikasjon og 
prosjektledelse. Prosjektene gjennomføres 
med en ressursbase bestående av egne 
ansatte, partnere og underleverandører. 
Aker Solutions er en sentral leverandør av 
ingeniørtjenester til Kværner på utvalgte 
prosjekter.

Kværners strategi er organisk vekst med 
begrensede investeringer, og selskapet vur-
derer muligheter for lavkostfabrikasjon og 
partnerskap med andre verft. Formålet vil 
være å redusere kostnadsnivået og øke 
konkurranseevnen. Kværners viktigste kon-
kurransefortrinn er selskapets evne til å 
levere komplekse prosjekter av god kvalitet 
i henhold til kundens spesifikasjoner. Dette 
betinger kontinuerlig forbedring av pro-
sjektgjennomføring og risikostyring for å 
sikre feilfrie leveranser.

Akers plan for verdiskaping 
Posisjonen i Nordsjømarkedet skal videre-
utvikles, og det arbeides målrettet for lønn-
som vekst internasjonalt. 

Som eier bidro Aker til at Kværner ble 
utfisjonert som selvstendig selskap fra Aker 

Solutions.  Aker vil fortsette å være en 
på driver i utviklingen av Kværner. Målet er å 
vinne nye kontrakter, videreutvikle gode 
kunderelasjoner, levere prosjekter i henhold 
til avtalt tid, kvalitet og budsjett, og oppnå 
tilfredsstillende resultatmarginer. 

I forhold til sammenlignbare selskaper 
har Kværner for lave marginer. Aker mener 
at selskapet bør kunne levere EBITDA-mar-
giner på 7–8 prosent over en periode. Det 
er det dobbelte av Kværners lønnsomhet i 
dag. Aker er forberedt på at resultatene vil 
svinge mellom kvartaler og fra år til år. Det 
er naturlig for en EPC-virksomhet. Resulta-
tene og marginene vil fluktuere med fasin-
gen av prosjektene og sammensetningen 
av prosjektporteføljen. 

Aker forventer at Kværner skal gi en 
langsiktig avkastning til aksjonærene som i 
gjennomsnitt er mer enn 12 prosent per år. 
Siden Kværner ble børsnotert sommeren 
2011 har selskapet levert vesentlig mer enn 
det. Kværner har i sin utbyttepolitikk en 
intensjon om å øke nominelt utbytte med 
10 prosent per år. Selskapet utbetaler halv-
årlig utbytte. I 2012 ble det utbetalt totalt 
1,53 kroner i utbytte per aksje. 

Se også www.kvaerner.com

Kværner har kontrakt på flere leveranser til Lundins nye plattform til Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen.

“Aker forventer at Kværner skal gi en langsiktig avkastning til 
aksjonærene som i gjennomsnitt er mer enn 12 prosent per år. 

Siden Kværner ble børsnotert sommeren 2011 har selskapet 
levert vesentlig mer enn det.”
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Det norske oljeselskap ASA

Det norske er partner på Johan Sverdrup 
feltet – et av de største oljefunnene på 
norsk sokkel noen gang. I tillegg har sel-
skapet eierinteresser i 67 lisenser på norsk 
sokkel, og er operatør for 26 av disse. Ivar 
Aasen er selskapets første store utbyg-
gingsoppgave. 

Styreleder: Svein Aaser

Administrerende 
direktør: Erik Haugane

Investeringsdirektør 
i Aker: Maria Moræus Hanssen

Utvikling i 2012
Det norske-aksjen startet året på 88 kroner 
og endte på 82,50 kroner. Kursnedgangen 
var 6,2 prosent, mot en økning i aksjekur-
sen på 226 prosent året før. Dette viser at 
funnet av Johan Sverdrup i 2011 har vært 
den store verdidriveren i selskapet så langt. 
Geitungen-funnet, som er en del av Johan 
Sverdrup-feltet, gjorde 2012 til et godt 
leteår for Det norske.

Aker har i 2012 solgt og kjøpt aksjer i 
Det norske. Netto har Aker økt aksjeinves-
teringen med 423 millioner kroner. Eierska-
pet i Det norske utgjør 22 prosent av Akers 
totale verdijusterte eiendeler. 

I januar solgte Aker 1,05 millioner aksjer 
i Det norske til 88 kroner per aksje, og 
reduserte dermed eierandelen fra 50,81 
prosent til 49,99 prosent. Aker reduserte 
eierandelen for å unngå å utstede en mor-
selskapsgaranti som kreves av Olje- og 
energidepartementet ved eierskap over 50 
prosent.

I desember gjennomførte Det norske en 
aksjeutvidelse på 12,8 millioner aksjer til 
kurs 80,50 kroner per aksje. Aker deltok 
med sin relative eierandel, og ble tildelt ca. 
6,4 millioner aksjer. Dette økte aksjebehold-
ningen i Det norske til 70 339 610 aksjer.  

Emisjonen tilførte Det norske 1 019 milli-
oner kroner. Nettoprovenyet vil hovedsake-
lig benyttes til finansiering av Det norskes 
feltutbygginger på Ivar Aasen. Kapitalutvi-
delsen vurderes å utgjøre en viktig del av 
selskapets langsiktige finansieringsstrategi. 

Det norske gjorde en nedskrivning på 
1,88 milliarder kroner før skatt relatert til 
Jette-feltet. Dette skyldes operasjonelle 
utfordringer i forbindelse med boring og 
komplettering av to planlagte produksjons-
brønner. Problemene selskapet har møtt på 
Jette-feltet har resultert i økte kapitalkost-
nader og redusert produksjon.

Det norske leverte i desember 2012 plan 
for utbygging og drift (PUD) på Ivar 
Aasen-feltet. Feltet ligger nord-vest for 

Nøkkeltall 2012 2011

Driftsinntekter Millioner kroner 332 372

Resultat etter skatt Millioner kroner (957) (459)

Letekostnader Millioner kroner 1 609 1 012

Aksjekurs Kroner 82,50 88,00

Fortjeneste per aksje Kroner (7,44) (3,99)

Antall ansatte 209 173
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Installasjon av Horizontal Xmas Tree (HXT) på Jette med Transocean Barents.
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Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, og inne-
holder rundt 150 millioner fat oljeekvivalen-
ter. Produksjonsstart ventes i fjerde kvartal 
2016. 

Den økonomiske levetiden for Ivar 
Aasen-feltet kan bli 20 år, avhengig av olje-
pris og produksjonsutvikling. Totale inves-
teringer for prosjektet er anslått til 24,7 mil-
liarder kroner. Med dagens oljepris er for-
ventet brutto inntekt gjennom feltets øko-
nomiske levetid rundt 100 milliarder kroner.

Konsernsjef Erik Haugane i Det norske 
annonserte i fjerde kvartal at han vil fratre i 
2013. Dette skjer i tråd med en klausul i 
ansettelseskontrakten som muliggjør en 
pensjonsavtale fra 60 år. 

Akers engasjement
Aker eier 49,99 prosent av aksjene i Det 
norske. Verdien av Akers aksjer var 5 803 
millioner kroner per 31. desember 2012. 
Akers kostpris for aksjene i Det norske er 
3 272 millioner kroner. Aker er representert i 
styret med Maria Moræus Hanssen. 

Akers syn på Det norske
Det norske er godt posisjonert på norsk 
sokkel, en attraktiv oljeprovins hvor aktivi-
tetsnivået er i sterk vekst. Selskapets finan-
sielle stilling er god. 

Utviklingen av Johan Sverdrup-feltet er 
en av de viktigste verdidrivende aktivitetene 
for Det norske i årene fremover. Verdien av 
feltet økte som følge av Geitungen-funnet. 
Store oljefunn de siste tre årene bekrefter 
troen på at det fortsatt finnes betydelige 
mengder olje og gass som ennå ikke er 
påvist på norsk kontinentalsokkel.

Aker mener det er viktig for selskapet å 
opprettholde en ambisiøs letestrategi. Det 
skaper fremtidige verdier og opprettholder 
posisjonen i konkurransen om nye leteom-
råder på norsk sokkel. Utbyggingen av fel-

tene Jette og spesielt Ivar Aasen er pro-
sjekter som er viktige for Det norskes ambi-
sjoner om produksjonsvekst og for selska-
pets posisjon som operatør på norsk 
sokkel. 

Aker ser et betydelig potensial for nye 
funn og fortsatt høy produksjon på norsk 
sokkel, og har et grunnleggende optimistisk 
syn på en langsiktig høy oljepris. 

Akers plan for verdiskaping 
Aker er alltid opptatt av å vurdere alternati-
ver som vil skape og synliggjøre verdier for 
alle aksjonærene i Det norske. Det er bety-
delige fremtidige verdier i Det norskes eie-
randel i Johan Sverdrup og i leteporteføljen 
– langt utover det som reflekteres i dagens 
aksjekurs. I tillegg har selskapet per utgan-
gen av 2012 eierinteresser i 67 lisenser, og 
er operatør for 26 av disse. Akers plan for 
verdiskaping i Det norske er å optimalisere 
selskapets felt- og lisensportefølje og sikre 
en robust finansiering av deltagelsen i 
Johan Sverdrup-utbyggingen til lavest 
mulige kapitalkostnader. Aker ønsker som 
dominerende aksjonær i Det norske å være 
en pådriver i dette arbeidet, og bistår aktivt 
med å utvikle ulike finansieringsalternativer 
for selskapet. 

Det norske forventes å gi en langsiktig 
avkastning til aksjonærene, som i gjennom-
snitt er mer enn 12 prosent per år. Aker leg-
ger til grunn at Det norske først betaler 
utbytte til aksjonærene når Johan Sverdrup 
kommer i produksjon. 

Se også www.detnor.no

“Det er betydelige fremtidige verdier i Det norskes 
eierandel i Johan Sverdrup og i leteporteføljen – langt 
utover det som reflekteres i dagens aksjekurs.”

Subsea Distribution Units til Jette lastes om bord i Skandi Acergy i desember 2012.
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Med langsiktige kontrakter har Ocean Yield fokus på å utvide flåten og samtidig gi et høyt aksjeutbytte.

Ocean Yield AS

Ocean Yield investerer i moderne skip i 
oljeservicesektoren og industriell shipping.  
Alle skip i porteføljen er på langsiktige kon-
trakter – typisk bareboat-avtaler på 5–12 år 
med motparter med god kredittkvalitet. Sel-
skapet har fokus på å utvide flåten og sam-
tidig gi et høyt aksjeutbytte. 

Styreleder: Svein Aaser

Administrerende  
direktør: Lars Solbakken

Investeringsdirektør  
i Aker: Trond Brandsrud

Utvikling i 2012
Aker etablerte Ocean Yield som et heleid 
datterselskap i 2012. Selskapets åpnings-
balanse var 6,8 milliarder kroner i eiendeler, 
og Akers aksjeinvestering har en kostpris 
på 2,5 milliarder kroner.

Porteføljen består av FPSO’en Dhirub-
hai-1, offshore konstruksjonsfartøyet Aker 
Wayfarer, konstruksjons- og kabelleggings-
fartøyet Lewek Connector og seismikkfar-
tøyet Geco Triton, samt nybyggingskontrakt 
på to bilskip (leveres i 2014) og 93 prosent 
av American Shipping Company’s obliga-
sjon AMSC 07/18 FRN C. 

Både avtalen om kjøpet av Lewek Con-

nector og kontraktene for de to bilskipene 
er gjort etter etableringen av Ocean Yield. 
Lewek Connector ble kjøpt for USD 315 
millioner, og skipet er på 10-års «hell & high 
water» bareboat-kontrakt til EMAS AMC. 
Bilskipene vil bli leid ut til Höegh Autoliners 
på 12-års bareboat-kontrakter etter levering 
i 2014. Veksten er i tråd med selskapets 
strategi om å diversifisere porteføljen med 
skip på langsiktige kontrakter. 

Ocean Yield utstedte i juni et usikret 
obligasjonslån på 600 millioner kroner med 
forfall i juli 2017. Lånet har en flytende 
kupong med 3 måneders NIBOR + 6,5 pro-
sent. Provenyet benyttes til videre vekst 
gjennom nye investeringer. 

American Shipping Company (AMSC) 
annonserte i juli at det er inngått en avtale 
med et banksyndikat om å forlenge lånene 
for sine ti produkttankskip med felles forfall 
30. juni 2016. I tilknytning til denne avtalen 
bekreftet Overseas Shipholding Group 
(OSG) at AMSC felles forfall for sine ti bare-
boat-avtaler i desember 2019 (tidligere ni 
individuelle forfallsdatoer i perioden 2014–
16 og ett forfall i 2021). Ocean Yield eier 
AMSC-obligasjoner til en verdi av omtrent 
1 milliard kroner. OSG har søkt kreditorbe-
skyttelse etter Chapter 11, men ifølge 
AMSC er det ikke ventet at dette vil få 
negative økonomiske effekter på selska-

Nøkkeltall 2012 2011

Driftsinntekter Millioner kroner 1 094 1 023

EBITDA Millioner kroner 881 834

Antall ansatte 19 26
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investering minimum skal gi en årlig avkast-
ning (IRR) på egenkapitalen på minimum 12 
prosent per år. 

Ytterligere vekst vil skje med tilskudd av 
kapital fra tredjepart. Aker vil utvikle Ocean 
Yield til et selskap som leverer et forutsig-

bart og økende utbytte til aksjonærene. 
Dette vil være en viktig kilde til utbytte for 
Aker fremover. 

Se også www.oceanyield.no

“Ocean Yield vil fortsette å videreutvikle porteføljen 
med lange kontrakter og med fokus på høy andel 

utbytte til selskapets aksjonærer.”

Ocean Yields’ bilskip vil bli leid ut til Höegh Autoliners på 12-års bareboat-kontrakter. 

pets inntekter for utleie av produkttankski-
pene. Sluttkundene er solide oljeselskaper. 

Ocean Yield har lagt et godt grunnlag 
for å utbetale utbytte i årene fremover, og 
selskapet vil fortsette utviklingen med 
ytterligere investeringer i skip med lange 
kontrakter. 

Akers engasjement
Aker eier 100 prosent av aksjene. Verdien 
av aksjene var 2 532 millioner kroner per 
31. desember 2012. Aker er representert i 
styret med Kjell Inge Røkke, Trond Brands-
rud og Katrine Mourud Klaveness.

Akers syn på Ocean Yield
Ocean Yield har solid ordreserve og høy 
utbyttekapasitet. Ved utgangen av 2012 har 
selskapet en ordreserve som vil gi en sam-
let EBITDA på USD 1,5 milliarder. Gjennom-
snittlig gjenværende kontraktstid for ski-
pene i porteføljen er 7,2 år.

Selskapet utvikler seg i tråd med ambi-
sjonen om å være en betydelig bidragsyter 
til Akers utbytte fremover. For å kunne fort-
sette veksten vurderes kilder for tilgang til 
ny egenkapital. Ocean Yield planlegger 
børsnotering i løpet av en 12 måneders 
periode forutsatt at markedsforholdene 
ligger til rette for det. Aker ønsker å fort-
sette som en kontrollerende eier i Ocean 
Yield. 

Ocean Yield vil fortsette å videreutvikle 
porteføljen med lange kontrakter og med 
fokus på høy andel utbytte til selskapets 
aksjonærer. Markedet for utleie av skip, 
marine eiendeler til oljesektoren og andre 
utvalgte segmenter vurderes som godt 
fremover. Ocean Yields investeringsstrategi 
er å vokse med en diversifisert portefølje 
– kjennetegnet av moderne eiendeler, bare-
boat- eller time-charter-kontrakter på 5–15 
år med motparter med god kredittkvalitet, 

begrenset operasjonell risiko og moderat 
residualrisiko relatert til eiendelene ved 
utløpet av leieperioden. Siktemålet er at ca. 
70 prosent av prosjektene finansieres med 
bankgjeld, og 30 prosent egenkapital. 

Akers plan for verdiskaping
Aker vil videreutvikle Ocean Yield med sikte 
på en tydelig profil som et attraktivt inves-
teringsobjekt med god avkastning og 
begrenset risikoeksponering. Siktemålet er 
å utvide porteføljen av marine eiendeler 
med lange kontakter. Kravet er at hver 
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Aker BioMarine AS

Aker BioMarine utvikler, markedsfører og sel-
ger bærekraftige krillbaserte ingredienser. 
Bioteknologiselskapets produkter har doku-
menterte fordeler i applikasjoner innen dyre- 
og fiskefôr, matvarer, kosttilskudd og farmasi.

Styreleder: Trond Brandsrud

Konsernsjef: Hallvard Muri

Investeringsansvarlig 
i Aker:

Lars Kristian 
Kildahl

Utvikling i 2012 
Aker BioMarine-aksjen startet året på 1,28 
kroner og endte på 1,39 kroner ved utgan-
gen av 2012. Det tilsvarer en kursoppgang 
på 8,6 prosent. Aker BioMarine bidro med 
en vekst i Akers verdijusterte egenkapital 
på 44 millioner kroner i 2012. 

Krillfangstfartøyet Antarctic Sea er satt i 
drift og Aker BioMarine opererer med to 
fartøy. Dette har økt kapasiteten og drifts-
stabiliteten for tilgang på krill.

Aker BioMarine gjennomførte i mars en 
fortrinnsrettet emisjon på 250 millioner kro-
ner, og utstedte til sammen 217 millioner nye 
aksjer til kurs 1,15 kroner per aksje. Aker fikk 
tildelt 187 millioner aksjer, og opprettholdt sin 
eierandel på 86,13 prosent i Aker BioMarine.

Bioteknologiselskapets nest største 

aksjonær, AXA Investment Managers, hen-
vendte seg til Aker i september med et 
ønske om å selge sin aksjepost på 4,9 pro-
sent i Aker BioMarine. Resultatet av samta-
lene mellom Aker og AXA førte til et forslag 
om å fusjonere Aker BioMarine med Aker. 
Fusjonen ble enstemmig vedtatt på selska-
penes generalforsamling i november, og 
iverksatt med virkning fra 15. januar 2013. 
Fusjonen ble gjennomført ved at 154,2 
aksjer i Aker BioMarine ga én aksje i Aker.  
I forbindelse med oppgjøret til minoritetsak-
sjonærene kjøpte Aker 750 000 Aker-aksjer 
i markedet til kurs 208 kroner per aksje. 

Det har tatt mer tid enn opprinnelig 
antatt å utvikle Aker BioMarine til et modent 
industriselskap. Selskapet er imidlertid inne 
i en positiv utviklingsfase. Aker BioMarine 
blir utviklet videre som et heleid dattersel-
skap. Aker har etablert en kortsiktig kreditt-
fasilitet for Aker BioMarine, og 90 millioner 
kroner er trukket opp i andre halvår 2012.  

Akers engasjement
Per 31. desember 2012 eide Aker 89,25 
prosent av aksjene. Verdien av aksjene var  
1 351 millioner kroner. 

Akers syn på Aker BioMarine
Markedene for Aker BioMarines produkter 
utvikler seg positivt. I det internasjonale 

Nøkkeltall 2012 2011

Driftsinntekter Millioner kroner 469 330

EBITDA Millioner kroner 66 36

Resultat etter skatt fra videreført virksomhet Millioner kroner (66) (113)

Netto rentebærende gjeld Millioner kroner 649 613

Aksjekurs Kroner 1,39 1,28

Fortjeneste per aksje, videreført virksomhet Kroner (0,06) (0,12)

Antall ansatte 111 49
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Aker BioMarine høster antarktisk krill i Sørishavet.
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sykdom, og helsebehandlingskostnader 
eskalerer i de fleste vestlige land. Dette 
skjer samtidig med at helse- og livsstils-
trender vokser frem og gir stor etterspørsel 
etter produkter som bedrer livskvaliteten.

Akers plan for verdiskaping
Både Aker BioMarines krillingredienser og 
Epax’ fiskeoljekonsentrater har gode forut-
setninger for å lykkes i sine markeder. Som 
aktiv eier er Aker opptatt av at verdiene skal 
synliggjøres ved at Aker BioMarine oppnår 
god inntjening i løpet av de neste årene. 

Aker vil utvikle Aker BioMarine gjennom 
stabil vekst og god drift. For Aker BioMa-
rine handler det om å utvikle markedet for 
selskapets eksisterende produkter videre, 
samt lansere nye og innovative produkter 
og produktapplikasjoner. Dette skjer 
sammen med selskapets eksisterende og 
nye partnere. En suksessfaktor er at det 
oppnås bred distribusjon i alle geografiske 
markeder for å fortsette å vokse i markedet 
og ta markedsandeler i årene som kommer.

Se også www.akerbiomarine.com

I det internasjonale kosttilskuddsmarkedet har krill vokst frem som en av de mest spennende ingrediensene.

kosttilskuddsmarkedet har krill vokst frem 
som en av de mest spennende ingredien-
sene. Spesielt i USA er det stor oppmerk-
somhet og økende interesse for krillproduk-
ter. Selskapet har også opplevd betydelig 
vekst i Asia og Stillehavsregionen i andre 
halvår 2012.

Aker BioMarine er fortsatt i en utviklings-
fase. I 2012 er det tatt viktige skritt inn i  
en fase preget av profesjonelt salgs- og 
markedsarbeid, økt etterspørsel og drifts-
forbedringer. 

For utvikling av farmasøytiske ingredien-
ser basert på krill samarbeider Aker BioMa-
rine med det amerikanske investeringsfon-
det Lindsay Goldberg gjennom et 
50/50-partnerskap i Epax-gruppen. Gjen-
nom kjøpet av en fabrikk i Seal Sands i  
England, har Epax fått tilgang til morgen-
dagens teknologi for oppkonsentrering av 
omega-3. Etter ombygging forventer sel-
skapet at fabrikken skal være klar til pro-
duksjon av Active Pharmaceutical Ingredi-
ents (API) i 2013. Det arbeides med interes-
sante kliniske studier av legemidler som 
inneholder omega-3.

Videre har Epax-gruppen i løpet av 2012 
investert i et nytt felles joint venture sel-
skap, Inspirion Delivery Technologies (IDT). 
Forretningsideen bak IDT er å utvikle pro-
dukter som benytter en patentert teknologi 
som hindrer misbruk av sterke narkotiske 
smertelindringsmedikamenter.

Tidlig i 2013 gikk Aker inn med ytterli-
gere 100 millioner kroner i egenkapital i 
Aker BioMarine. Emisjonsprovenyet vil i sin 
helhet benyttes til oppfølgingsinvesteringer 
i Epax-gruppen.

Aker har fundamental tro på etterspør-
selsveksten som Aker BioMarine direkte og 
indirekte er eksponert mot. Verdens befolk-
ning øker raskt. Det er en kraftig økning  
av blant annet overvekt, diabetes og hjerte-

“For Aker BioMarine handler det om å utvikle 
markedet for selskapets eksisterende produkter 

videre, samt lansere nye og innovative produkter 
og produktapplikasjoner.”
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Aker Seafoods ASA

Aker Seafoods er Norges ledende fangst-
selskap av hvitfisk (torsk, sei og hyse). Sel-
skapet eier en tredjedel av trålerlisensene i 
Norge, noe som tilsvarer 13 prosent av de 
samlede kvotene for fangst av torsk. Det 
meste av den ferske fisken leveres til Nor-
way Seafoods.    

Styreleder: Frank O. Reite

Konsernsjef: Olav Holst-Dyrnes

Investeringsrådgiver  
for Aker: 

Converto Capital 
Management v/ 
Frank O. Reite

Utvikling i 2012
Aker Seafoods-aksjen startet året på 5,95 
kroner og kursen var 5,88 kroner ved 
utgangen av 2012. Det tilsvarer en kursned-
gang på 1,2 prosent. Aker Seafoods utgjør 
1,4 prosent av Akers totale verdijusterte 
eiendeler. 

Aker Seafoods ble fra 2012 en del av 
industriporteføljen i Aker da selskapet ble 
overført fra det Aker-eide investeringsfon-
det Converto Capital Fund. Det skjedde 
etter at sjømatkonsernet Aker Seafoods ble 
delt i to: Markeds- og foredlingsselskapet 
Norway Seafoods og fangselskapet Aker 
Seafoods. Eierskapet i Norway Seafoods 

Nøkkeltall 2012 2011

Driftsinntekter Millioner kroner 774 863

EBITDA Millioner kroner 183 232

EBITDA-margin Prosent 24 27

Aksjekurs Kroner 5,88 5,95

Fortjeneste per aksje Kroner 0,73 0,59

Antall ansatte 338 370
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ble delt ut til aksjonærene, og ble notert på 
OTC-listen (kurslisten til Norges Fondsme-
glerforbund) i januar 2012. 

Investeringen i Aker Seafoods ble over-
ført fra Converto Capital Funds til direkte 
eierskap av Aker ved kjøp av 61 millioner 
aksjer i Aker Seafoods fra fondet til en pris 
på 6,50 kroner per aksje. Aker har inngått 
en avtale med Converto Capital Manage-
ment om å utøve rollen som investerings-
rådgiver for eierskapet i Aker Seafoods. I til-
legg kjøpte Aker 784 859 aksjer i mar kedet 
til kurs 5,77 kroner per aksje høsten 2012.

Akers engasjement
Aker eier 73,2 prosent av aksjene. Verdien 
av aksjene var 365 millioner kroner per 31. 
desember 2012. Aker er representert i sty-
ret med styreleder Frank O. Reite og 
Øyvind Eriksen. 

Akers syn på Aker Seafoods
Under eierskapet til Converto har Aker Sea-
foods hatt en positiv utvikling. Selskapet 
har oppnådd bedre effektivitet i fisket, og 
det investeres om lag 770 millioner kroner i 
tre nye trålere med levering i 2013 og 2014. 
Fartøyene vil få ny skrogform, redusert  
drivstofforbruk og økt fangstkapasitet.  
Selskapet tar dermed et viktig skritt i ret-
ning av mer miljøvennlig og lønnsom fangst 

Aker Seafoods er et rendyrket fangstselskap og er Norges største trålerrederi.

av hvitfisk. Nye trålere og god ressurstil-
gang skal bidra til bedre drift og resultater. 

Aker Seafoods skal videreutvikles som et 
rendyrket fangstselskap. Tilgangen på torsk 
og hyse er god, mens tilgangen på sei er mer 
begrenset. Fiskerinæringen i Barents havet 
forvaltes på en bærekraftig måte. Bestan den 
av torsk har vært økende, og torskefiske har 
gjennom flere år vært godt. Kvotene for torsk 
øker med 33 prosent i 2013. 

Det er betydelig usikkerhet knyttet til pris-
utviklingen fremover, spesielt for torsk. Dette 
har sammenheng med at viktige markeder i 
Europa, inkludert Frankrike, Spania og Por-
tugal, er påvirket av den finansielle krisen.

Aker er opptatt av å styrke omdømmet 
til Aker Seafoods. De siste årene har det 
vært flere hendelser av negativ art i selska-
pet. Dette er uakseptabelt, og Aker Sea-
foods arbeider med tiltak som fremmer en 
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industrien på land. Dersom forslagene inn-
føres vil det bli enda vanskeligere å oppnå 
lønnsomhet i alle ledd. Det Aker-kontrollerte 
Norway Seafoods, som forvaltes av Con-
verto, har gjennom flere år slitt med svake 
resultater på grunn av lav kapasitetsutnyt-
telse. Norway Seafoods er Aker Seafoods` 
største kunde og samarbeidspartner, og 
leier produksjonslokaler og utstyr av Aker 
Seafoods. Det er således svært viktig for 
Aker Seafoods at lønnsomheten i Norway 
Seafoods styrkes fremover.

Aker har siden 1996 investert nærmere 
to milliarder kroner i norsk hvitfiskindustri, 
men har så langt ikke tjent penger. Akers 
avkastningskrav for industrielle investerin-
ger er minimum 12 prosent per år. Dette 
gjelder også for Aker Seafoods. Dersom 
det i 2013 ansees å være umulig å oppnå 
avkastningskravet i overskuelig fremtid, vil 
Aker se på muligheten til å gjennomføre 
tiltak for å realisere verdier til aksjonærene i 
Aker Seafoods. Dette kan for eksempel gjø-
res gjennom å selge fartøy med tilhørende 
kvoterettigheter. Aker Seafoods er i gang 
med å fornye trålerflåten, og aksjeutbytte er 
derfor tidligst realistisk fra 2015.

Se også www.akerseafoods.com

Aker Seafoods tilbyr fersk og frossen fisk hele året.

En vesentlig del av den ferske fisken leveres til Norway Seafoods.

bedre regelforståelse og etterlevelse av 
disse reglene. 

Akers plan for verdiskaping
Som Norges ledende fangstselskap av hvit-
fisk er Aker Seafoods avhengig av en livs-
kraftig bearbeidingsindustri i Nord-Norge. 
Dette er ikke tilfelle i dag. Med dagens ram-
mebetingelser for hvitfisknæringen, er Aker 
i tvil om det er mulig å skape tilfredsstil-
lende resultater. 

Regjeringen har foreslått endringer som 
innebærer ytterligere innskjerping av leve-
ringsvilkårene fra trålerne til foredlings-

“Regjeringen har foreslått endringer som innebærer 
ytterligere innskjerping av leveringsvilkårene fra 
trålerne til foredlingsindustrien på land.”
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I driftssegmentet Finansielle investeringer inn-
går kontanter, rentebærende fordringer, eien-
domsutviklingsselskapet Fornebuporten, 
egenkapitalinvesteringer, fondsandeler og 
andre investeringer. Finansielle investeringer 
forvaltes av Akers sentrale finansfunksjon, og 
ledes av selskapets finansdirektør og en 
investeringsdirektør som står for den daglige 
oppfølgingen av porteføljen.

Kontantbeholdningen på 3,1 milliarder 
kroner gir finansiell handlefrihet. Fordringer 
er utlån til datterselskaper og tilknyttede 
selskaper på markedsmessige vilkår. Sam-
lede utlån til datterselskaper ble i 2012 
redusert fra 3,2 milliarder kroner til 1,6 milli-
arder kroner. Akers heleide eiendomsutvik-
lingsselskap Fornebuporten er i stor grad 
finansiert gjennom lån fra Aker og sto for 
686 millioner kroner.

Fornebuporten har investert til sammen 
en milliard kroner i næringseiendom og en 
attraktiv tomt på 90 mål på Fornebu i 
Bærum utenfor Oslo. Det planlegges å 
bygge cirka 66 000 kvadratmeter kontor-
lokaler og 46 600 kvadratmeter boliger.  
Det første næringsbygget er planlagt ferdig 
i mai 2015, og bygg to forventes ferdigstilt  
i 2016. Fornebuporten har inngått et 
50/50-samarbeid med Profier for utvikling 
av boligdelen. Første fase av boligprosjek-
tet, cirka 16 000 kvadratmeter, er planlagt 
ferdig i andre kvartal 2015. Fornebuporten 
opplever stor interesse i markedet for leie 
av kontorlokaler og kjøp av boliger. 

Egenkapitalinvesteringer består av flere 

Finansielle investeringer var 6,7 milliarder kroner ved utgangen av 2012, inkludert 3,1 milliarder kroner i kontanter. 
Dette tilsvarer 25 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper. 
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■ Kontanter

mindre aksjeposter der de største er inves-
teringer i NBT AS og SpareBank 1 SMN. I 
andre finansielle investeringer inngår bl.a. 
varige driftsmidler. 

Akers investeringer i fondsandeler for-
valtes av de tre forvaltningsselskapene 
Converto Capital Management, Oslo Asset 
Management og Norron Asset Manage-
ment. Fondsinvesteringer var 1,5 milliarder 
kroner ved utgangen av 2012. 

Av dette utgjorde verdien av Converto 
Capital Fund 0,9 milliarder kroner. Fondet 
ble etablert i 2009 for å restrukturere sel-
skaper i Akers portefølje. Eierengasjemen-
tet er aktivt. Siden starten har fondet reali-
sert aksjer med en tilhørende gevinst på ca. 
500 millioner kroner i forhold til fondets 
kostpris. Converto vil fortsette å videreutvi-
kle og forsterke selskapene som er igjen i 
fondets portefølje, samt vurdere salg av 
eiendeler. 

Fondets største investeringer ved inn-
gangen til 2013 var Aker Philadelphia 
Shipyard (71 prosent), American Shipping 
Company (19,9 prosent), Bokn Invest (40 
prosent, eierselskapet til Align og Stream), 
Norway Seafoods (73 prosent) og Ocean 
Harvest (100 prosent). Investeringsfondet 
forvaltes av Converto Capital Managment, 
som eies av forvaltingsselsapets leder, 
Frank O. Reite, gjennom hans selskap 
Fausken Invest. Aker har 99,8 prosent av 
kapitalen i fondet. Les mer om fondet på 
www.converto.no.

Oslo Asset Management har forvaltet 

AAM Absolute Return Fund siden hedge-
fondets oppstart i desember 2005. Fondet 
oppnådde 0,96 prosent avkastning i den 
norske kronetransjen i 2012, mot 16,29 
prosent i 2011. Av en samlet kapital på 
USD 658 millioner i AAM Absolute Return 
Fund ved utgangen av 2012 står Aker for 
9,4 prosent av kapitalen. Eksterne investo-
rer har 90,6 prosent av fondsandelene.

50,1 prosent av Oslo Asset Management 
eies av Aker. Ansatte i forvaltningsselskapet 
eier de siste 49,9 prosent. Les mer på 
www.osloam.com.

Norron Asset Management i Stockholm 
forvalter Norron Target (nordisk multistrate-
gifond), Norron Select (nordisk hedgefond), 
Norron Preserve (nordisk rente- og obliga-
sjonsfond), Norron Premium (nordisk rente-
fond) og Norron Active (aktivt forvaltet 
aksjefond). Aker har investert til sammen 
SEK 300 millioner i Norron Target og Norron 
Select. I 2012 oppnådde Norron Target 
avkastning på 5,45 prosent, og Norron 
Select 2,49 prosent. Norron har til sammen 
SEK 1,7 milliarder under forvaltning. 

Aker eier 51 prosent av Norron Asset 
Management i Stockholm. Partnere i for-
valtningsselskapet eier de siste 49 prosent. 
Les mer på wwww.norron.com. 

Akers agenda
Målet er å frigjøre minst 3 milliarder kroner i 
porteføljen av finansielle investeringer de 
neste tre årene. Dette vil i hovedsak være 
knyttet til realiseringer av Akers fondsinves-

Finansielle investeringer
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Akers heleide eiendomsutviklingsselskap Fornebuporten opplever stor interesse i markedet for leie av kontorlokaler og kjøp av boliger.

“I Aker er det et finansielt mål at summen av lån og lånegarantier som forfaller 
de neste 36 månedene, normalt skal utgjøre mindre enn halvparten av 

selskapets kontanter, og Aker vil følgelig fortsatt ha en høy kontantbeholdning.”

teringer, fordringer og eiendomsprosjektet 
på Fornebu utenfor Oslo. 

I Aker er det et finansielt mål at summen 
av lån og lånegarantier som forfaller de 
neste 36 månedene, normalt skal utgjøre 
mindre enn halvparten av selskapets kon-
tanter, og Aker vil følgelig fortsatt ha en høy 
kontantbeholdning. Dette gir finansiell flek-
sibilitet, bygger en robust balanse og legger 
et godt grunnlag for et forutsigbart utbytte. 

Øvrige finansielle investeringer vil grad-
vis bli realisert. Dette er i tråd med utviklin-
gen de siste årene. Siden 2009 er finansi-
elle investeringer – når kontantbeholdnin-
gen holdes utenom – redusert fra i overkant 
av 10 milliarder kroner til 3,6 milliarder kro-
ner. Fordringer mot datterselskaper og til-
knyttede selskaper er redusert med 5,3 mil-
liarder kroner. 
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Målt mot verdijustert egenkapital falt rabat-
ten i Akers aksjekurs fra 42 prosent til 34 
prosent ved utgangen av 2012, hvilket er 
det laveste på fire år. Aker har som aktiv 
eier og investor utviklet porteføljen gjennom 
restruktureringer og investeringer i nye sel-
skaper i den industrielle porteføljen. Ocean 
Yield ble etablert som et ship-lease sel-
skap, spesialisert innen oljeservice og 
industriell skipsfart. Aker Seafoods ble en 
del av den Industrielle investeringsporteføl-
jen etter utskillelsen fra Norway Seafoods. 
En foreslått sammenslåing av Aker BioMa-
rine og det heleide datterselskapet Aker 
Seafoods Holding  ble godkjent og gjen-
nomført som planlagt i januar 2013. Aker 
Solutions, hjørnestenen i Akers industrielle 
investeringer, leverte et solid resultat og 
bidro med 4,2 milliarder kroner (inkludert 
utbytte) av økningen i Akers verdijusterte 
egenkapital i 2012.

Aker ASA setter sin finansielle og indus-
trielle ekspertise inn på å utvikle de opera-
tive selskapene i porteføljen sin. Verdijustert 
egenkapital (VEK) i Aker ASA og holdingsel-
skaper var 22,9 milliarder kroner ved års-
slutt 2012, mot 19,4 milliarder kroner ett år 
tidligere. VEK per aksje var 321 kroner, 
sammenlignet med 269 kroner per aksje 

Aker* leverte solide finansielle resultater i 2012. Verdijustert egenkapital 
økte med 18 prosent til 22,9 milliarder kroner, den sterkeste fremgangen 
siden 2006. Selskapets markedsverdi økte med 44 prosent i perioden, 
inkludert utbytte, sammenlignet med en økning på 15 prosent for 
hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX).

ved utgangen av 2011. VEK er en nøkkelin-
dikator for utviklingen i Aker, og beregnes 
ved å benytte markedsverdi for børsnoterte 
aksjer og bokført verdi for øvrige eiendeler. 
VEK er et uttrykk for Akers underliggende 
verdier og er utgangspunkt for selskapets 
utbyttepolitikk. Hovedbidragsyterne til vek-
sten i Akers VEK i 2012 var Aker Solutions 
med 4,2 milliarder kroner (inkludert utbytte), 
Kværner med 0,6 milliarder kroner og Con-
verto Capital Funds med rundt 0,4 milliar-
der kroner.

Aker har arbeidet proaktivt for å utvikle 
porteføljeselskapenes organisasjoner og 
operasjonelle virksomhet, samt for å bedre 
deres finansielle styrke. Akers strategi er 
først og fremst å være en egenkapitalinves-
tor og har derfor redusert låneeksponerin-
gen mot datterselskaper og tilknyttede sel-
skaper til 1,6 milliarder kroner, mot 3,2 milli-
arder kroner i 2011.

Gjennom 2012 reduserte Aker risikoen i 
porteføljene av både industrielle og finansi-
elle investeringer. Akers bokførte egenkapi-
talandel var 72 prosent og kontantbehold-
ningen var solid, med 3,1 milliarder kroner 
på bok, noe som gir selskapet finansiell 
fleksibilitet. Brutto rentebærende gjeld var 
3,5 milliarder kroner ved utgangen av 2012, 

mens netto rentebærende eiendeler var 1,2 
milliarder kroner. Disse tallene reflekterer 
Akers sterke finansielle posisjon. 

Styrene i Aker Solutions og Kværner har 
foreslått økt utbytte for 2012, og styret i 
Ocean Yield har foreslått å begynne å dele 
ut utbytte. Akers samlede utbytteinntekter 
beregnes dermed å øke med rundt 45 pro-
sent til 680 millioner kroner i 2013.

Styret i Aker foreslår å utbetale et ordi-
nært utbytte på 12 kroner per aksje for 
2012. Det tilsvarer 3,7 prosent av VEK – og 
en direkteavkastning på 5,7 prosent i for-
hold til aksjekursen 31. desember 2012. 

Virksomhet og lokalisering
Aker er et industrielt investeringsselskap 
med lange tradisjoner. Selskapets historie 
skriver seg tilbake til 1841. Med utgangs-
punkt i skipsbygging og mekanisk virksom-
het knyttet til det maritime miljøet, vokste 
Aker gjennom 1900-tallet til å bli et av Nor-
ges største industrikonsern.

Ved utgangen av 2012 hadde Aker 48 
ansatte ved hovedkontoret i Oslo og 13 111 
aksjonærer. Aksjene omsettes på Oslo 
Børs. I overkant av to tredeler av aksjene 
eies av selskaper eid av Kjell Inge Røkke og 
hans familie.

Ved utgangen av februar 2013 var Aker, 
direkte og indirekte, største eier i selskaper 
med til sammen ca. 27 000 ansatte i over 
30 land. Seks av selskapene var børsno-
terte. Aker deler virksomheten i to drifts-
segmenter: Industrielle investeringer og 
Finansielle investeringer. 

Industrielle investeringer omfatter eier-
skap i oljeserviceselskapet Aker Solutions, 
EPC-selskapet Kværner, lete- og produk-
sjonsselskapet Det norske oljeselskap, bio-
teknologiselskapet Aker BioMarine, fiske-
foredlingsselskapet Aker Seafoods og leas-
ing selskapet Ocean Yield.

Finansielle investeringer omfatter kon-
tanter, fordringer, egenkapitalinvesteringer, 
fondsinvesteringer og alle andre eiendeler 
forvaltet av Aker, med unntak av industrielle 
egenkapitalinvesteringer. Akers fondsinves-
teringer består av fondsandeler i Converto 
Capital Fund (private equity-fond), AAM 
Absolute Return Fund (hedgefond), Norron 
Target (nordisk multistrategifond), og Nor-
ron Select (nordisk hedgefond), som forval-
tes av henholdsvis Converto Capital Mana-
gement, Oslo Asset Management og Nor-
ron Asset Management. Aker kontrollerer 
de to sistnevnte spesialiserte forvaltnings-
selskapene.

Viktige hendelser i 2012
I første kvartal 2012 ble Akers Industrielle 
investeringsportefølje  utvidet til å omfatte 
Aker Seafoods og det nyetablerte selskapet 
Ocean Yield. Aker reduserte eierskapet i 
Det norske til 49,99 prosent fra 50,81 pro-
sent. Dette ble gjort for å unngå krav fra 
Olje og energidepartementet om utstedelse 
av en morselskapsgaranti som følge av at 
Aker eide over 50 prosent. Aker BioMarine 
gjennomførte en emisjon på 250 millioner 
kroner gjennom utstedelse av 217 millioner 
nye aksjer. Av disse ble Aker tildelt 187 mil-
lioner aksjer, slik at selskapet opprettholdte 
sin eierandel på 86,13 prosent. Aker 
utstedte to obligasjonslån på 500 millioner 

)* ”Aker” refererer til Aker ASA og holdingselskaper, som er listet i note 1 i årsregnskapet for Aker ASA og holdingselskaper, side 138.  
”Aker-konsernet” refererer til Aker ASA samt datterselskap konsolidert inn i konsernregnskapet, som er listet i note 27 i årsregnskapet for Aker-konsernet, side 99.  
”Konsernets årsregnskap” omfatter regnskapet til morselskapet Aker ASA, datterselskap, samt konsernets andeler i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter.
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kroner hver, med henholdsvis fem og syv 
års løpetid. 

I andre kvartal 2012 annonserte Aker 
Solutions en ordreinngang på 23 milliarder 
kroner, en indikasjon på vedvarende sterk 
etterspørsel i de fleste av selskapets mar-
keder og høy anbudsaktivitet. Kværner rap-
porterte en solid ordreinngang på 15 milliar-
der kroner i kvartalet. Ocean Yield utstedte 
et obligasjonslån på 0,6 milliarder kroner 
med løpetid til juli 2017, noe som tilførte 
selskapet ytterligere vekstkapital.

I tredje kvartal 2012 annonserte Det nor-
ske et oljefunn på Geitungen-prospektet i 
Nordsjøen. Funnet er antatt å være en for-
lengelse mot nord av Johan Sverdrup-feltet, 
og er beregnet til å inneholde 170 til 240 
millioner fat utvinnbar olje. Oljeselskapet tok 
en nedskrivning på 1,88 milliarder kroner på 
Jette-feltet, grunnet tekniske utfordringer i 
forbindelse med boring på feltet. Ocean 
Yield inngikk nybyggingskontrakter for to 
bilskip, såkalte Pure Car Truck Carriers 
(PCTCs). Begge skipene skal leies ut til 
Höegh Autoliners, i tråd med selskapets 
strategi om å utvide flåten med fartøy på 
lange kontrakter. Aker foreslo en trekantfu-
sjon med Aker Seafoods Holding og Aker 
BioMarine, der aksjonærer i Aker BioMarine 
ble tilbudt oppgjør i Aker-aksjer. Aker Phila-
delphia Shipyard solgte to produkttankskip 
som var bygget uten kontrakt, noe som 
reduserte Akers risikoeksponering betyde-
lig. Aker utstedte et obligasjonslån på 1,0 
milliarder kroner med 10-års løpetid. Med 
dette økte gjennomsnittlig gjenværende 
løpetid på selskapets lån til over fem år.

I fjerde kvartal kjøpte Ocean Yield offs-
hore konstruksjons- fartøyet Lewek Conne-
ctor, som skal operere på et tiårig bareboat 
kontrakt til et datterselskap av Ezra Hol-
dings. Forslaget om å slå sammen Aker 
BioMarine og Aker Seafoods Holding ble 

godkjent av styrene i selskapene og av 
eierne i ekstraordinære generalforsamlinger. 
Det norske, som operatør, leverte inn plan 
for utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet, 
med planlagt produksjonsstart i 2016.

Industrielle investeringer
Industrielle investeringer er ett av to drifts-
segmenter i Aker og utgjør selskapets lang-
siktige investeringer. Markedsverdien av 
Akers Industrielle investeringer var 20 milli-
arder kroner per 31. desember 2012, sam-
menlignet med 12,4 milliarder kroner ved 
årsslutt 2011. Endringen skyldes investerin-
ger, internoverføring av selskaper samt por-
teføljens verdiutvikling.

I 2012 ble to nye selskaper brakt inn i 
porteføljen av Industrielle investeringer: 
hvitfisk-selskapet Aker Seafoods og 
ship-lease selskapet Ocean Yield.  Mar-
keds- og foredlingsselskapet Norway Sea-
foods ble skilt ut fra Aker Seafoods i starten 
av 2012. Converto Capital Management har 
beholdt Norway Seafoods i sin portefølje 
og fortsetter også å forvalte Aker Seafoods 
på vegne av Aker. Akers eierandel i Aker 
Seafoods var 73,2 prosent ved utgangen av 
2012, ned fra 73,6 prosent ved starten av 
året. Eierposten var verdsatt til 365 millio-
ner kroner per 31. desember 2012. 

Akers eiendeler innen shipping ble sam-
let i et heleid selskap, Ocean Yield, som 
hadde en åpningsbalanse på 6,8 milliarder 
kroner. Bokført verdi for selskapet er 2,5 
milliarder kroner.

Verdien av Akers investering i aksjer i 
Aker Solutions økte til 8,7 milliarder kroner 
per 31. desember 2012, mot 4,9 milliarder 
kroner ett år tidligere. Verdien av investerin-
gene i Kværner økte i samme periode til 1,3 
milliarder kroner fra 0,8 milliarder kroner. 

Aker Capital, et heleid datterselskap av 
Aker, solgte 1,05 millioner aksjer i Det nor-

ske oljeselskap i januar 2012, og reduserte 
dermed sin eierandel til 49,99 prosent fra 
50,81 prosent. I desember ble Aker Capital 
tildelt 6 394 509 aksjer til en verdi av 515 
millioner kroner i en rettet emisjon i Det nor-
ske, og opprettholdt med dette sin eieran-
del. Verdien av eierposten var verdsatt til 
5,8 milliarder kroner per 31. desember 
2012, sammenlignet med 5,7 milliarder kro-
ner ett år tidligere. 

Akers aksjeinvestering i Aker BioMarine 
hadde en verdi på 1,4 milliarder kroner per 
31. desember 2012, mot 1,1 milliard kroner 
ved utgangen av 2011. Selskapet ble strø-
ket fra notering på Oslo Børs 15. januar 
2013 og fusjonert med Aker Seafoods Hol-
ding for å danne Aker BioMarine AS.

Aker Solutions
Aker Solutions-aksjen var priset til 112,80 
kroner ved utgangen av 2012, opp 79 pro-
sent fra 62,95 kroner ved utgangen av 
2011. For regnskapsåret 2011 ble det utbe-
talt utbytte på 3,90 kroner per aksje i april 
2012.

Aker Solutions rendyrkes som en 
ledende global leverandør av produkter, 
systemer og tjenester til olje- og gassindus-
trien. Oljeserviceselskapet gjennomførte i 
2011 en reposisjonering gjennom betyde-
lige transaksjoner og strukturelle endringer, 
og ble reorganisert i ni forretningsområder: 
Subsea (subsea solutions), Drilling Techno-
logies, Umbilicals (subsea control and 
power cables), Process Systems, Mooring 
& Loading Systems, Engineering, Main-
tenance, Modifications & Operations 
(MMO), Oilfield Services & Marine Assets, 
og Well Intervention Services. 

Formålet med endringene var å forenkle 
selskapsstrukturen for å gjøre selskapet 
mer fokusert, og å styrke den operative 
virksomheten. I 2012 var fokuset på Aker 

Solutions kostnadsstruktur, prosjektgjen-
nomføring, lønnsom vekst og videre regio-
nalisering av selskapets organisasjon. Aker 
Solutions forbedret sin driftseffektivitet og 
stabiliserte sin gjennomføringsevne, og 
reduserte derigjennom kvalitetskostnadene 
og demonstrerte evnen til å levere bære-
kraftige resultater.

Selskapet er godt posisjonert for å nå 
målet om en dobling av inntektene i perio-
den mellom 2010 og 2015. På selskapets 
kapitalmarkedsdag i 2012 ble ambisjonene 
ytterligere hevet, og Aker Solutions sikter 
nå mot å doble inntektene mellom 2012 og 
2017 og oppnå en EBITDA margin på 15 
prosent. 

Aker Solutions driftsinntekter økte med 
23 prosent i 2012 til 44,9 milliarder kroner, 
hvorav produkter og tilknyttede tjenester 
stod for 56 prosent, felttjenester for 32 pro-
sent, og engineering-tjenester for 10 pro-
sent. EBITDA for året økte til 4,7 milliarder 
kroner, inkludert gevinst fra transaksjoner, 
fra 3,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer en 
EBITDA-margin på 10,5 prosent (9,8 pro-
sent eksklusiv salgsgevinster), sammenlig-
net med 9,4 prosent i 2011.

Flere viktige kontrakter ble inngått i 
2012. Aker Solutions ordrereserve lå på 
56,7 milliarder kroner ved utløpet av 2012, 
en økning på 15,3 milliarder kroner eller 37 
prosent målt mot årsslutt 2011. Ordrereser-
ven vil bli påvirket av nye prosjekter, men 
også potensielle kanselleringer. Ordrereser-
ven reflekterer den sterke etterspørselen 
etter selskapets leveranser og den solide 
veksten i markedene for selskapet opera-
sjonelle virksomheter. 

Aker Solutions utvider sin portefølje, sin 
kapasitet og sitt distribusjonsnettverk for å 
møte en prosjektetterspørsel som er ventet 
å øke med 10-15 prosent årlig i hovedmar-
kedene. Veksten vil i hovedsak være orga-
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nisk, men med utvalgte komplementære 
teknologiinvesteringer for å styrke teknolo-
giporteføljen og produkt tilbudet. Aker 
Solutions investerer i utvidelse av subsea 
produksjonskapasitet i Brasil og i Norge, i 
et nytt flerbruks service- og produksjonsan-
legg for boreutstyr i Brasil, og i oppbyggin-
gen av en sentral engineering-enhet på 
1 700 personer i London.

Styret i Aker Solutions har foreslått å 
utbetale 1,1 milliarder kroner i utbytte for 
regnskapsåret 2012. Aker vil motta 309 mil-
lioner kroner av dette gjennom sitt eierskap 
i Aker Kværner Holding. Aker eier 70 pro-
sent av selskapet Aker Kværner Holding, 
som eier 40,27 prosent av aksjene i Aker 
Solutions. Aker har dermed en indirekte 
økonomisk interesse i Aker Solutions tilsva-
rende en eierandel på om lag 28 prosent.

Kværner
Kværner-aksjen steg fra 9,75 kroner ved 
årets inngang til 16,20 kroner per 31. 
desember 2012, hvilket tilsvarer en opp-
gang på 66 prosent.

Kværner ble etablert i 2011 som et spe-
sialisert EPC-selskap som planlegger og 
gjennomfører store, kompliserte prosjekter. 
Selskapet er delt i fem forretningsområder: 
North Sea, Concrete Solutions, Jackets, 
International og E&C Americas. Prosjektene 
gjennomføres ved utnyttelse av en res-
sursbase bestående av egne ansatte, part-
nere og leverandører. 

I 2012 ble Kværner tildelt flere betydelige 
kontrakter på norsk kontinentalsokkel, noe 
som bidro til en solid ordrereserve. Økt 
anbudskonkurranse knyttet til markedene 
for stålunderstell og plattformdekk (North 
Sea forretningsområdet) er en påminnelse 
om at det trengs en lavere og mer fleksibel 
kostnadsbase for å bevare konkurransedyk-
tighet over tid. Prosjektgjennomføring er et 

høyt prioritert område for at Kværner skal 
opprettholde en god historikk for levering til 
rett tid, til budsjett og forventet kvalitet. 

Kværner fullførte flere større prosjekter i 
2012, blant annet betongkonstruksjonen 
Sakhalin-1 utenfor Sakhalin-øya i den øst-
lige delen av Russland, leveranse av funda-
ment til Ekofisk-feltet i Nordsjøen, ferdigstil-
lelse av 29 understell til vindmøller til pro-
sjektet Nordsee Ost, samt bygging av tek-
nologisenteret på Mongstad. I fjerde kvartal 
2012 sluttførte selskapet Kashagan 
Hook-up prosjektet.

Kværner oppgraderte verftet i Verdal 
(Jackets) til å kunne håndtere en årlig kapa-
sitet på 35 000-40 000 tonn fra 2014. I tillegg 
ble det annonsert en investeringsplan på 
0,35 milliarder kroner for oppgradering av 
verftet på Stord (North Sea). Investeringen vil 
føre til en økning i løfte- og trekkapasiteten, 
blant annet med en ny Goliat brokran. Dette 
vil gjøre det mulig for Kværner å håndtere tre 
plattformdekk-prosjekter parallelt, med en 
årlig leveringskapasitet på 20 000 tonn fra 
2014. Disse investeringene posisjonerer 
Kværner for vekst i hjemmemarkedet.

I april 2012 leverte Kværner inn anbud 
på Woodsides Browse LNG-prosjekt uten-
for vestkysten av Australia, i et konsortium 
med COOEC. Prosjekttildeling er ventet i 
første del av 2013. Dersom Kværner vinner 
kontrakten vil dette gi et betydelig løft for 
selskapets internasjonale driftsområde. 
Utviklingen av Kværners internasjonale 
virksomhet fortsetter i fokusregionene Asia 
Pacific, det Kaspiske hav, Russland og den 
atlantiske delen av Canada.

Selskapets driftsinntekter var 10,7 milli-
arder kroner i 2012, mot 13,3 milliarder kro-
ner i 2011. EBITDA ble 473 millioner kroner, 
mot 1,1 milliarder kroner i 2011, noe som 
ga en EBITDA-margin på 4,4 prosent mot 
8,1 prosent i 2011. Resultatet for 2012 var 

negativt påvirket av begrenset bidrag fra 
prosjekter som ikke har nådd de 20 prosent 
ferdigstillelse som danner grunnlag for 
resultatføring. I tillegg pågikk det voldgift 
knyttet til to prosjekter. 

Ordrereserven var 21,3 milliarder kroner 
ved utgangen av 2012, opp fra 10,0 milliar-
der kroner ved utgangen av 2011. Selv om 
aktivitetsnivået på norsk sokkel er høyt, 
tapte Kværner flere kontrakter rundt års-
skifte til europeiske og asiatiske verft for 
bygging av både plattformdekk og stålun-
derstell. Dette understreker den økte kon-
kurransen fra lavkostland. For å gjenvinne 
markedsandelen i hjemmemarkedet må 
Kværner revurdere sine leveransemodeller 
for stålunderstell og plattformdekk, og 
arbeide for å gjenvinne sin posisjon hos 
nøkkelkundene. Som en del i denne pro-
sessen vil mulighetene for tilgang til lav-
kostfabrikasjon og inngåelse av nye part-
nerskap bli vurdert.

Styret i Kværner endret selskapets utbyt-
tepolitikk i andre kvartal, for å øke visibilite-
ten og forutsigbarheten med hensyn til 
utbytteutbetalinger. Med virkning fra okto-
ber 2012 introduserte selskapet halvårlige 
utbyttebetalinger med en ambisjon om å 
øke utbetalingene, for å vise stabil og forut-
sigbar utbyttevekst som en motvekt til den 
underliggende volatiliteten i selskapets inn-
tjening. For regnskapsåret 2011 betalte 
Kværner 1 krone per aksje i utbytte i april 
2012. I oktober 2012 ble det betalt utbytte 
på 0,53 kroner per aksje. Styret i Kværner 
har foreslått at det utbetales at halvårlig 
utbytte på 0,55 kroner per aksje i april 2013. 
Aker vil motta 42 millioner kroner av dette 
gjennom eierskapet i Aker Kværner Holding. 
Aker Kværner Holding eier 41 prosent av 
aksjene i Kværner. Aker ASA har dermed en 
indirekte økonomisk interesse tilsvarende en 
eierandel på om lag 29 prosent.

Det norske oljeselskap og andre 
oljeinvesteringer
Det norske-aksjen avsluttet 2012 året med 
en kurs på 82,50 kroner sammenlignet 
med 88 kroner ved utgangen av 2011. 
Dette tilsvarer en nedgang på 6,25 prosent 
i perioden.

Det norske er i ferd med å bli et fullt 
utviklet lete- og produksjonsselskap på 
norsk sokkel. Selskapet er operatør på 26 
lisenser i en portefølje på til sammen 67 
lisenser, og i 2012 ble det boret 12 lete-
brønner. Norsk kontinentalsokkel er en av 
verdens mest attraktive offshore olje- og 
gassprovinser – og fremtidstroen er sterk 
etter at 2011 ble et av de beste årene for 
letevirksomhet på norsk sokkel, med bla. 
Johan Sverdrup funnet. Størrelsen på 
Johan Sverdrup ble i 2012 utvidet gjennom 
funnet på Geitungen-prospektet, som ligger 
nord for PL265 og som er beregnet å inne-
holde mellom 170 og 240 millioner fat 
utvinnbar olje. Det norske har en eierandel 
på 20 prosent i PL265, som vil bli samord-
net med PL501 i feltavtalene for Johan 
Sverdrup. Sammenslått viser reserveesti-
matene for de to feltene utvinnbare ressur-
ser på mellom 1,9 og 3,5 milliarder fat 
oljeekvivalenter.

I februar 2012 ble planen for utbygging 
og drift (PUD) for Jette-feltet godkjent av 
norske myndigheter. Dette er Det norskes 
første egenopererte felt. Det norske har en 
eierandel på 70 prosent i feltet, som etter 
planen starter produksjon i første del av 
2013 og som er beregnet å produsere mel-
lom 7 700 og 8 700 fat oljeekvivalenter per 
dag. Tekniske utfordringer i forbindelse 
med boring og ferdigstillelse av to produk-
sjonsbrønner gjorde at Det norske i tredje 
kvartal bokførte en nedskrivning på 1,88 
milliarder kroner.
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I oktober 2012 startet produksjonen på 
Atla-feltet i Nordsjøen, to år etter at funnet 
ble gjort. Det norskes eierandel i feltet ga 
en produksjon på 2 278 fat oljeekvivalenter 
per dag i desember, hvilket er høyere enn 
de første estimatene på 1 400 fat. Ved 
utgangen av 2012 hadde Det norske fire felt 
i produksjon: Glitne (10 prosent), Atla (10 
prosent), Jotun (7 prosent) og Varg (5 pro-
sent), noe som samlet ga en produksjon på 
1 493 fat oljeekvivalenter per dag mot et 
gjennomsnitt på 1 505 fat oljeekvivalenter 
året før. Enoch-feltet er ute av produksjon 
på grunn av feil på PMV (production master 
valve) og PWV (production wing valve), men 
man jobber med å få i gang produksjonen 
igjen. Etter 12 år med produksjon på Glitne 
feltet ble den siste produksjonsbrønnen 
stengt 24. februar 2013. Arbeidet med avvi-
klingen av feltet er i gang. 

Det norske leverte inn PUD for Ivar 
Aasen-feltet (tidligere kjent som Draupne) i 
desember 2012, etter at man oppnådde 
avtale om koordinert utbygging med 
nabofeltet Edvard Grieg. Ivar Aasen vil 
være en selvstendig utbygging med pro-
sessering av olje og gass på Edvard 
Grieg-plattformen før eksport. De samlede 
investeringene knyttet til utbyggingen av 
feltet er beregnet til 24,7 milliarder kroner. 
Det norske er operatør (35 prosent eieran-
del) for feltet, med partnerne Statoil (50 
prosent) og Bayerngas (15 prosent). Det 
norskes andel av produksjonen er bereg-
net til rundt 16 000 fat oljeekvivalenter per 
dag når produksjonen starter opp i fjerde 
kvartal 2016.

Det norskes konsernsjef Erik Haugane 
meddelte i oktober at han ville fratre i 2013. 
Selskapet har satt igang arbeidet med å 
finne en ny konsernsjef.

Det norske har fått sine reserver og vik-
tigste betingede ressurser sertifisert av 

AGR Petroleum Services. Ved utløpet av 
2012 hadde Det norske reserver, olje og 
gass i felt som er i produksjon eller vedtatt 
utbygd, på 65,3 millioner fat oljeekvivalen-
ter og betingede ressurser på mellom 308 
og 487 millioner fat oljeekvivalenter. Det 
norskes interesser i PL 265 i Johan Sver-
drup-feltet sto for om lag 80 prosent av 
disse ressursene.

Aker ser et betydelig potensial for å 
gjøre nye olje- og gassfunn, samt for å 
opprettholde en høy produksjon på norsk 
kontinentalsokkel. Selskapet er grunnleg-
gende optimistisk til at oljeprisen vil forbli 
høy i det lange bildet. Det norske arbeider 
med sikte på å øke produksjonen gjennom 
utvikling av eksisterende og fremtidig areal, 
og er godt posisjonert for høy produksjons-
vekst på norsk kontinentalsokkel. Leteakti-
viteten på egenopererte felt trenger imidler-
tid å forbedres, for å kunne levere resultater 
av god kvalitet. 

Selskapets finansielle stilling er tilfreds-
stillende etter tilførsel av 1,0 milliarder kro-
ner i en rettet emisjon i november 2012. Det 
norske vil fortsette å utvikle sin finansielle 
strategi og optimalisere felt- og lisensporte-
føljen sin for å sikre en robust finansiering 
og lavest mulig kapitalkostnad for andelen i 
utbyggingen av Johan Sverdrup.

Ocean Yield
Ocean Yield ble etablert i første kvartal 
2012 med en åpningsbalanse på 6,8 milliar-
der kroner og en portefølje bestående av 
det flytende produksjonsskipet (FPSO) Dhi-
rubai-1, offshore-konstruksjonsskipet Aker 
Wayfarer, seismikkskipet Geco Triton og 93 
prosent av American Shipping Companys 
obligasjonlån AMSC 07/18 FRN C. 

Selskapets mandat er å bygge en diver-
sifisert portefølje av marine eiendeler, 
hovedsakelig innen oljeserviceindustri og 

industriell skipsfart. Fokus skal være å sikre 
langsiktige leieavtaler med løpetid mellom 
5-12 år med solide motparter. Ocean Yield 
utstedte i juni 2012 et usikret obligasjonslån 
på 600 millioner med 5 års løpetid, for å 
kunne vokse gjennom nye investeringer.

I andre halvdel av 2012 inngikk Ocean 
Yield kontrakter om kjøp og bygging av to 
bilfraktskip (Pure Car Truck Carriers) som vil 
bli leid ut til Höegh Autoliners på 12 års 
bareboat-leiekontrakter etter levering i 2014. 
Selskapet kjøpte også offshorekonstruk-
sjonsskipet Lewek Connector fra AMC Con-
nector. Dette skal drives på en 10-års bare-
boat-leiekontrakt med et datterselskap av 
Ezra Holdings. Verdien av eksisterende leie-
avtaler var 1,5 milliarder dollar per fjerde 
kvartal 2012, og vektet etter EBITDA var sel-
skapets gjennomsnittlige gjenværende kon-
traktsløpetid 7,2 år ved utgangen av 2012.

Driftsinntekter var 188 millioner dollar i 
2012, mens EBITDA ble 151 millioner dollar. 
Gjennom året leverte alle selskapets prosjek-
ter i henhold til budsjett. Dhirubai-1, som 
stod for mer enn 2/3 av Ocean Yields drift-
sinntekter, hadde en utnyttelsesrate på mer 
enn 99 prosent i årets tre første kvartaler. I 
fjerde kvartal utførte skipet en planlagt ned-
stenging på en uke knyttet til vedlikehold.

Styret i Ocean Yield har foreslått å starte 
utbyttebetaling med 40 millioner dollar som 
kontantutbytte for regnskapsåret 2012. For 
å legge til rette for videre vekst planlegger 
selskapet for en egenkapitalutvidelse og 
børsnotering i 2013 dersom markedsforhol-
dene tillater det.

Aker BioMarine
Aker BioMarine-aksjen steg med 1,6 pro-
sent til 1,30 kroner ved årsslutt 2012, mot 
1,28 kroner 31. desember 2011. Den 12. 
september 2012 fremmet Aker forslag om å 
slå sammen Aker BioMarine med sitt 

heleide datterselskap Aker Seafoods Hol-
ding AS. Før forslaget ble fremsatt hadde 
aksjekursen i Aker BioMarine falt med 18 
prosent fra starten av året.

Aker BioMarine utvikler, markedsfører og 
selger ingredienser basert på bærekraftig 
fangst av antarktisk krill. Bioteknologisel-
skapets produkter har dokumenterte forde-
ler i applikasjoner innen dyre- og fiskefôr, 
matvarer, kosttilskudd og farmasøytiske 
produkter. Markedene for Aker BioMarines 
produkter utvikler seg positivt. Salget av 
Superba™ Krill har siden 2009 vist en årlig 
gjennomsnittlig økning på 88 prosent . Det 
er stor oppmerksomhet rundt og økende 
interesse for krillbaserte produkter i det 
amerikanske markedet, og også etter-
spørselsveksten i Asia-Stillehavet regionen 
økte merkbart i andre halvdel av 2012. Sal-
get av Superba™ Krill økte med 57 prosent 
til 363 tonn i 2012, med et rekordhøyt salg 
på 114 tonn i fjerde kvartal.

For å sikre tilstrekkelig tilgang på råvarer 
kjøpte Aker BioMarine høsten 2011 krillfar-
tøyet Antarctic Sea, og skipet ble satt i full 
drift i juni 2012. Selskapet har nå to krilltrå-
lene og ett transportfartøy i drift i Sørisha-
vet, med stordriftsfordeler som bør gi Aker 
BioMarine lavere enhetskostnader enn kon-
kurrentene.  

Aker BioMarine legger til grunn at tren-
den med økt etterspørsel etter Superba™ 
Krill olje vil fortsette, og vil vurdere å utvide 
kapasiteten gjennom bygging av et produk-
sjonsanlegg med kapasitet på minst 1 000 
tonn i samarbeid med Naturex.

Aker BioMarine samarbeider med det 
amerikanske investeringsfondet Lindsay 
Goldberg gjennom et 50/50 partnerskap. 
Det norskbaserte selskapet Epax Group har 
en ledende posisjon i markedet for høykon-
sentrerte fiskeoljer og tilbyr et bredt utvalg 
omega-3 konsentrater i det profesjonelle 

Beskjæres 76 mm fra venstre før trykk >>

Aker ASA årsrapport 2012

Årsberetning

49



markedet for nutrasøytika, farmasøytiske 
eksipienter og aktive legemiddelstoffer. I 
2012 investerte Epax Group i det nye felles-
eide selskapet IDT, et farmasøytisk selskap 
spesialisert innenfor utviklingen av produk-
ter som forhindrer misbruk.

Aker BioMarine hadde driftsinntekter på 
469 millioner kroner i 2012, sammenlignet 
med 330 millioner kroner i 2011. EBITDA 
var 66 millioner kroner, opp fra 36 millioner 
kroner ett år tidligere.

Aker fremsatte forslag om sammenslåing 
med Aker BioMarine etter at bioteknologi-
selskapets nest største aksjonær tok initiativ 
til å selge sin aksjebeholdning til Aker. For-
slaget innebar at minoritetsaksjonærene i 
Aker BioMarine fikk oppgjør i form av 
Aker-aksjer. Forslaget ble godkjent av sty-
rene i de respektive selskapene og av 
ekstraordinære generalforsamlinger i fjerde 
kvartal 2012. Sammenslåingen ble gjen-
nomført i januar 2013, etter utløpet av kredi-
torvarslingsperioden. Aker BioMarine ble 
deretter strøket fra notering på Oslo Børs. 
Aker vil nå ta ansvar for å videreføre den 
industrielle og finansielle utviklingen av Aker 
BioMarine som et heleid datterselskap.

Aker investerte 215 millioner kroner i 
Aker BioMarines tegningsrettsemisjon i 
mars. I andre halvdel av året forlenget Aker 
en kortsiktig kredittfasilitet til Aker BioMa-
rine, hvorav 90 millioner kroner ble trukket. I 
november investerte Aker totalt 205 millio-
ner kroner på kjøp av Aker BioMarine-ak-
sjer og egne aksjer som oppgjør i forbin-

delse med fusjonen. Aker BioMarine full-
førte i januar 2013 en emisjon rettet mot 
Aker hvor det ble tilført 100 millioner kroner 
netto. Kapitalen vil bli benyttet til å finansi-
ere oppfølgingsinvesteringer i Epax og IDT.

Aker Seafoods
Kursen på Aker Seafoods falt med 1,2 pro-
sent til 5,88 kroner ved årsslutt 2012, mot 
5,95 kroner per 31. desember 2011. 

Aker Seafoods ble i januar 2012 overført 
til Akers portefølje for Industrielle investe-
ringer etter utskillelsen fra Norway Sea-
foods. Aker Seafoods er Norges største 
fangstselskap for hvitfisk med ni trålere og 
29,6 torskelisenser, noe som tilsvarer rundt 
10 prosent av de nasjonale torskekvotene. 
Selskapet er spesialisert på fangst av torsk, 
sei og hyse. Selskapets nøkkelindikatorer 
viste i 2012 svakere resultater som følge av 
at torskeprisene falt 13 prosent gjennom 
året. Sammenlignet med 2011 falt EBITDA 
per kilo med 20 prosent til 3,25 kroner per 
kilo, mens fangstverdien falt med 8 prosent. 
Effekten av den negative prisutviklingen ble 
til en viss grad oppveid av mer effektiv drift.

Aker Seafoods følger sin strategi for flå-
tefornyelse som vil gi høyere fangstrater og 
mer kostnadseffektiv drift. Selskapet har 
bestilt tre nye trålere som vil bli levert i 2013 
og 2014. Flåtefornyelsen er finansiert gjen-
nom banklån og midler fra selskapets drift. 
Aker Seafoods inngikk i 2012 avtale om 
salg av fartøyene Hekktind og Norfjordtrål. 
Samlet salgssum var 90 millioner kroner, 

som tilsvarer ca. 33 millioner kroner over 
bokført verdi. 

Hvitfiskressursene i Barentshavet vurde-
res som gode, og den felles norsk-russiske 
fiskerikommisjonen har godkjent en økning 
på 33 prosent i de samlede torskekvotene i 
Barentshavet i 2013.

Aker Seafoods hadde i 2012 driftsinn-
tekter på 774 millioner kroner og EBITDA 
på 183 millioner kroner. I 2011 var driftsinn-
tektene 863 millioner kroner og EBITDA 232 
millioner kroner. Selskapets flåte hadde 73 
færre driftsdager i 2012 enn i 2011. Dette 
skyldes i hovedsak at trålerne Hekktind og 
Doggi var ute av drift etter at norske 
myndigheter suspenderte driftslisensene i 
henholdsvis fem og tre måneder etter 
brudd på fiskeriforskriftene.

I tredje kvartal krevde Fiskeridirektoratet 
at fartøyene Jergul, Skaidi og Stamsund 
skulle stanse fisket i opp til tre måneder for 
angivelige brudd på selskapets leverings-
forpliktelser i 2011. Aker Seafoods anket 
avgjørelsen og iverksettelse er utsatt inntil 
anken er avgjort. 

Fiskeri- og kystdepartementet foreslo i 
november en betydelig skjerpelse av regu-
leringene av leveranser fra trålere. Fristen 
for å komme med et tilsvar i høringsrunden 
for reguleringsendringene var 15. februar 
2013. Aker Seafoods er av den oppfatning 
at de foreslåtte tiltakene ikke vil bedre lønn-
somheten i prosesseringsindustrien, som er 
ment å skulle tjene på leveringsforpliktel-
sene, og mener at det nåværende regelver-
ket bør forbli uendret. Aker Seafoods stør-
ste kunde er Norway Seafoods, som opere-
rer landbaserte prosesseringsanlegg. Aker 
Seafoods fiskerilisenser er generelt avhen-
gig av kontinuerlig drift ved prosesserings-
anleggene, og det er derfor viktig at forhol-
dene legges til rette for lønnsom drift på 
disse anleggene. 

Finansielle investeringer
I 2012 slo Aker sine Fondsinvesteringer og 
Finansielle investeringer sammen, og antall 
segmenter gikk dermed fra tre til to. Finan-
sielle investeringer omfatter kontanter, for-
dringer, fondsandeler og andre eiendeler 
eid av Aker ASA. 

Finansielle investeringer utgjorde 6,7 
milliarder kroner per 31. desember 2012, 
noe som representerer 25 prosent av Akers 
verdijusterte egenkapital. Dette var en ned-
gang fra 10,3 milliarder kroner ved utgan-
gen av 2011.

Akers kontantbeholdning ble i 2012 
redusert fra 4,0 milliarder kroner til 3,1 milli-
arder kroner ved utgangen av året, i hoved-
sak som følge av kapitalutvidelsen i Det 
norske oljeselskap, der Aker investerte 515 
millioner kroner, samt utbetaling av 0,8 mil-
liarder kroner i utbytte til Akers aksjonærer. 
Brutto rentebærende gjeld økte til 3,5 milli-
arder kroner fra 2,7 milliarder kroner ett år 
tidligere, etter utstedelse av tre obligasjons-
lån med løpetid på fem, syv og ti år med en 
samlet verdi på 2,0 milliarder kroner. Lån på 
til sammen 1,1 milliard kroner ble tilbakebe-
talt gjennom året. Samlede utlån til mar-
kedsbetingelser til datterselskaper og til-
knyttede selskaper ble redusert fra 3,2 milli-
arder kroner til 1,6 milliarder kroner ved 
utgangen av 2012. Dette skyldes i hoved-
sak konvertering av Akers aksjonærlån på 
1,8 milliarder kroner i Aker Floating Produ-
ction til egenkapital, som ledd i etablerin-
gen av Ocean Yield. 

Akers beholdning av obligasjoner var 
null ved utgangen av 2012, mot 0,9 milliar-
der kroner 31. desember 2011. Reduksjo-
nen skyldes salget av obligasjoner i Ameri-
can Shipping Company til Ocean Yield, 
samt forfall på obligasjonslån i Norwegian 
Energy Company og Front Exploration.

Akers fordring på det heleide eien-

“Aker fremsatte forslag om sammenslåing med 
Aker BioMarine etter at bioteknologiselskapets 
nest største aksjonær tok initiativ til å selge sin 
aksjebeholdning til Aker.”

Beskjæres 76 mm fra venstre før trykk >>

Aker ASA årsrapport 2012

Årsberetning

50



domsutviklingsselskapet Fornebuporten AS 
ble redusert fra rundt 0,8 milliarder kroner til 
rundt 0,7 milliarder kroner ved utløpet av 
2012, som følge av at selskapet inngikk 
avtale om ekstern bankfinansiering. I løpet 
av 2012 fikk Fornebuporten godkjennelse 
fra reguleringsmyndighetene for bygging av 
100 000 kvadratmeter bolig-, butikk- og 
næringsareal på Fornebu . Selskapet inn-
gikk et 50/50-basert prosjektsamarbeid 
med Profier AS, en ledende norsk utvikler 
av boligeiendommer, for utbygging av deler 
av boligarealet (26 600 kvadratmeter) ved 
Fornebuporten. Byggekontrakten for utvik-
ling av de kommersielle arealene er signert, 
og bygging startet mot slutten av 2012. 
Forhandlinger med potensielle kommersi-
elle leietakere pågår, og 90 prosent av 
butikkarealene (2 700 kvadratmeter av 
samlet 3 000 kvadratmeter) ble leid ut til 
Norgesgruppen i slutten av 2012. 190 
boligenheter ble lagt ut for salg i januar 
2013, og mer enn 90 prosent av disse ble 
solgt til gode priser i løpet av et par uker fra 
salgsstart. 

Fornebuporten inngikk en avtale i 
desember om å investere 20 millioner pund 
for kjøp og utvikling av et landområde nær 
Dyce lufthavn i Aberdeen, med potensial for 
utbygging av et forretningsområde på 
60 000 kvadratmeter. Den britiske utvikle-
ren Abstract Group vil bistå i utviklingen av 
området, som allerede har fått de første 
myndighetsgodkjennelsene for å starte 
utbygging. Planen er å utvide prosjektet til 
100 000 kvadratmeter. I desember inngikk 
Fornebuporten også avtale med Profier om 
å investere 156 millioner kroner i overta-
gelse av et boligutviklingsprosjekt på Høvik 
nær Fornebu. Dette prosjektet vil ferdigstil-
les i 2013.

I mars 2012 overførte Aker vederlagsfritt 
sin 50 prosent eierandel i Aker Clean Car-

bon (ACC) til Aker Solutions. De to selska-
pene er enige om at det overtagende sel-
skapet skal betale selger en sum knyttet til 
inntjening fra nye teknologiavtaler for ACC 
over de neste ti årene. Aker skrev ned ver-
dien av eierposten fra 147 millioner kroner 
til null i 2011. 

I tredje kvartal solgte Aker Philadelphia 
to produkttankskip som var bygget uten 
kontrakt. Salget reduserte Akers risikoek-
sponering betydelig. Det første fartøyet ble 
levert i august 2012, og det andre i slutten 
av januar 2013. Dette sikret tilbakebetaling 
av et byggelån på 31,5 millioner dollar mot 
verftet samt kansellering av garantier.

Egenkapital- og andre finansielle inves-
teringer utgjorde henholdsvis 212 millioner 
kroner og 320 millioner kroner per 31. 
desember 2012, sammenlignet med 562 
millioner kroner og 329 millioner kroner ved 
årsslutt 2011. Verdiendringen er en følge av 
reklassifisering av 199 millioner kroner i 
egenkapital i oljeselskapet Setanta Energy 
til rentebærende gjeld. Setanta er deleier i 
Roussette-funnet offshore Gabon. Aker har 
eierskapet i prosjektet til vurdering.

Aker hadde ved årsslutt 2012 1,5 milliar-
der kroner investert i Converto Capital 
Fund, AAM Absolute Return Fund, Norron 
Target og Norron Select, sammenlignet 
med 1,4 milliarder kroner ved slutten av 
2011. 

Converto Capital Management forvalter 
Converto Capital Fund, som har en porte-
følje bestående av Norway Seafoods, Aker 
Philadelphia Shipyard, American Shipping 
Company, Bokn Invest (som eier selska-
pene Stream og Align sammen med Hite-
cVision) og Ocean Harvest. Samlede midler 
til forvaltning var 0,9 milliarder kroner ved 
årsslutt, sammenlignet med 0,8 milliarder 
kroner ett år tidligere. Aksjene i Aker Sea-
foods ble solgt fra Converto Capital Fund til 

Aker i juli 2012 og subsea-selskapet Naxys 
ble solgt fra Bokn Invest til GE Oil & Gas for 
en ikke-offentliggjort sum. Målet er å vide-
reføre verdiveksten, samtidig som man vil 
vurdere salg dersom mulighetene for dette 
skulle oppstå. Aker solgte i juni 2012 eier-
posten på 90 prosent Converto Capital 
Management til Fausken Invest, men har 
beholdt eierskapet på 99,8 prosent i Con-
verto Capital Fund.

Oslo Asset Management forvalter AAM 
Absolute Return Fund, et hedgefond som 
ble etablert i desember 2005. Fondet 
hadde i 2012 en avkastning på 0,96 pro-
sent for sin kronetransje og 0,03 prosent for 
dollartransjen, sammenlignet med hen-
holdsvis 16,29 prosent og 14,87 prosent i 
2011. Akers investering utgjorde 9,4 pro-
sent av den totale forvaltningskapitalen på 
0,7 milliarder dollar. Aker eier 50,1 prosent 
av Oslo Asset Management.

Fondene Norron Target (et nordisk mul-
ti-strategifond), Norron Select (et nordisk 
hedgefond), Norron Preserve (et nordisk 
rente og obligasjonsfond) og Norron Active 
(et aktivt forvaltet aksjefond) ble etablert i 
2011. I 2012 ble Norron Premium, som 
investerer i nordiske selskapsobligasjoner, 
etablert. Aker har investert totalt 300 millio-
ner svenske kroner i Norron Target og Nor-
ron Select. Norron-fondene har samlet 1,7 
milliarder svenske kroner til forvaltning, 
hvorav Akers andel representerte 19 pro-
sent ved utgangen av 2012. Norron Target 
hadde avkastning på 5,45 prosent og Nor-
ron Select 2,49 prosent i 2012. Aker eier 51 
prosent av Norron Asset Management.

Redegjørelse for årsregnskapet
Aker ASAs årsregnskap består av resul-
tatregnskap, balanse og kontantstrømopp-
stilling for Aker-konsernet og morselskapet 
Aker ASA. I tillegg utarbeides sammenslått 

resultatregnskap og balanse for Aker ASA 
og holdingselskaper. Aker ASAs konsern-
regnskap er utarbeidet i henhold til Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS), 
som er regnskapsstandarden i EU. Årsregn-
skap for morselskapet Aker ASA er utarbei-
det i samsvar med Regnskapslovens 
bestemmelser og god regnskapsskikk i 
Norge. Det sammenslåtte årsregnskapet for 
Aker ASA og holdingselskaper er utarbeidet 
i samsvar med Regnskapslovens bestem-
melser og god regnskapsskikk i Norge så 
langt disse anses relevante.

Det er balansen for Aker ASA og hol-
dingselskaper som vektlegges i Akers 
interne og eksterne rapportering. Den sam-
menslåtte balansen viser samlet finansiell 
stilling til selskapene i holdingstrukturen, 
herunder samlet tilgjengelig likviditet og 
netto gjeld i forhold til investeringene i de 
underliggende, operasjonelle selskapene. 
Verdijustert egenkapital for Aker ASA og 
holdingselskaper er utgangspunktet for 
Aker ASAs utbyttepolitikk.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens paragraf 
3-3a bekreftes det at årsregnskapet er 
avlagt under forutsetningen om fortsatt 
drift, og styret bekrefter at denne forutset-
ningen er til stede.

Konsernets årsregnskap
Akers heleide datterselskap Aker Capital 
solgte 1,05 millioner aksjer i Det norske 12. 
januar 2012 og reduserte dermed eierska-
pet fra 50,81 prosent til 49,99 prosent. 
Basert på IFRS definisjon av kontroll, har 
Aker konkludert med at selskapet fortsatt 
vil konsolidere Det norske som et dattersel-
skap, og reduksjonen i eierskapet er bok-
ført som en transaksjon med ikke-kontrolle-
rende interesser.
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De viktigste selskapene som inkluderes i 
Akers konsoliderte regnskap er: Aker 
Solutions, Kværner, Det norske oljeselskap, 
Aker BioMarine, Aker Seafoods og Ocean 
Yield, som alle tilhører Akers Industrielle 
investeringer. Aker Solutions og Kværner er 
tilknyttede selskaper. I tillegg konsolideres 
Converto Capital Fund, fondsforvaltnings-
selskapene, Aker Philadelphia Shipyard og 
Norway Seafoods. De to sistnevnte selska-
pene er del av Converto Capital Fund.

Resultatregnskap
Inntektene i Aker-konsernet kommer 
hovedsakelig gjennom Det norske oljesel-
skap, Aker Seafoods, Ocean Yield, Aker 
BioMarine og selskaper konsolidert i Con-
verto Capital Fund. Øvrige selskaper har 
beskjedne inntekter, eller er tilknyttede sel-
skaper (Aker Solutions og Kværner) der 
Aker regnskapsfører sin andel av selska-
pets resultat etter skatt og minoritetsin-
teresser.

Aker ASA-konsernet hadde i 2012 drift-
sinntekter på 5 952 millioner kroner, mot 
4 883 millioner kroner året før. Samlede 
driftskostnader var 6 476 millioner kroner i 
2012, mot 3 933 millioner kroner i 2011. 
Driftsinntektene økte i hovedsak som følge 
av Aker Philadelphia Shipyards salg av to 
produkttankere i andre halvår 2012. 
Endringene i kostnadene kan primært 
knyttes til Det norske, som ble konsolidert 
inn i Aker fra 17. august 2011 og som i 
2012 utgiftsførte flere tørre brønner, samt 
til Aker Philadelphia Shipyard som hadde 
kostnader knyttet til salget av to produkt-
tankskip. 

Samlet avskrivning og amortisering i 
2012 var 896 millioner kroner, mot 772 milli-
oner kroner året før. Økningen skyldes i 
hovedsak investeringer og effektene av 
konsolideringen av Det norske. Nedskriv-

ninger utgjorde 2,3 milliarder kroner i 2012. 
Hovedelementet er Det norskes nedskriv-
ning av Jette-feltet. Netto finansposter viste 
en inntekt på 607 millioner kroner i 2012, 
mot 2,0 millioner kroner i 2011. Finanspos-
ter ble redusert med 1,4 milliarder kroner 
som følge av reduksjon i salgsgevinster og 
andel av resultat fra tilknyttede selskaper. 
Aker Solutions hadde betydelige engangs-
gevinster fra salg i 2011. 

Underskudd før skatt var 3,2 milliarder 
kroner i 2012, mot et positivt resultat før 
skatt på 1,9 milliarder kroner i 2011.

Skattekostnaden var positiv med 2 967 
millioner kroner i 2012, noe som ga et 
negativt årsresultat på 184 millioner kroner. 
I 2011 var skattekostnaden 185 millioner 
kroner, tap fra ikke-videreført virksomhet 
240 millioner kroner, og årsresultatet posi-
tivt med 1 885 millioner kroner.

Balanse og likviditet
Konsernets eiendeler utgjorde ved utgan-
gen av året 38,6 milliarder kroner, mot 36,2 
milliarder kroner ved utløpet av 2011. Sum 
anleggsmidler var 29,7 milliarder kroner per 
31. desember 2012, mot 27,0 milliarder 
kroner året før. Konsernets samlede imma-
terielle eiendeler ble redusert til 7,8 milliar-
der kroner per 31. desember 2012, mot 8,4 
milliarder kroner i 2011. Av dette utgjorde 
goodwill 772 millioner kroner, ned fra 825 
millioner kroner per 31. desember 2011. 
Goodwill er testet for verdifall, og det er 
foretatt 33 millioner kroner i nedskrivninger.

Konsernets kontanter og likvide midler 
var ved utgangen av 2012 på 5,5 milliarder 
kroner, uendret fra utgangen av 2011.

Konsernets egenkapitalandel var 49 pro-
sent ved utgangen av 2012, mot 56 prosent 
ett år tidligere.

Kortsiktige forpliktelser var 4,8 milliarder 
kroner og langsiktige forpliktelser 14,9 milli-

arder kroner ved utgangen av 2012, mens 
tilsvarende tall for 2011 var henholdsvis 3,8 
milliarder kroner og 12,3 milliarder kroner. 
Konsernets rentebærende gjeld var 13,6 
milliarder kroner per 31. desember 2012, 
mot 9,2 milliarder kroner ved årsslutt 2011. 
Økningen på 4,3 milliarder kroner i rente-
bærende gjeld skyldes i hovedsak gjelds-
opptak; Det norske med 1,5 milliarder kro-
ner, Ocean Yield med 1,2 milliarder kroner, 
Fornebuporten med 1,0 milliarder kroner, 
og Aker ASA og holdingselskaper med 0,9 
milliarder kroner. Rentebærende gjeld 
omfattet ved utgangen av 2012 pantegjeld 
på 8,5 milliarder kroner, og henholdsvis 4,5 
milliarder kroner og 0,5 milliarder kroner i 
usikrede obligasjonslån og banklån.

Kontantstrøm
Konsernets netto kontantstrøm fra opera-
sjonelle aktiviteter utgjorde 2,8 milliarder 
kroner i 2012, sammenlignet med 2,9 milli-
arder kroner i 2011. Forskjellen på 3,3 milli-
arder kroner mellom driftsresultatet før 
avskrivninger og amortiseringer og netto 
kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
skyldes i hovedsak skatterefusjon med 1,4 
milliarder kroner knyttet til letevirksomheten 
på norsk sokkel og utgiftsføring av leteakti-
vitet i forbindelse med tørre brønner. Kost-
nadene var tidligere kapitalisert i balansen 
med 1,1 milliarder kroner. Aker mottok 739 
millioner kroner i samlede utbytteutbetalin-
ger i 2012.

Netto kontantstrøm fra investeringsakti-
viteter ble minus 6,2 milliarder kroner i 
2012, mot 425 millioner kroner i 2011. For 
2012 omfatter kontantstrømmen hovedsa-
kelig investeringer på 2,6 milliarder kroner i 
felt under utvikling, kapitaliserte olje- og 
gassletekostnader på 1,2 milliarder kroner 
og kostnader knyttet til kjøp og bygging av 
skip på 2,0 milliarder kroner.

Netto kontantstrøm fra finansieringsakti-
viteter utgjorde 3,4 milliarder kroner i 2012, 
mot minus 3,0 milliarder kroner i 2011. Kon-
tantstrømmen fra finansieringsaktiviteter 
knyttes i hovedsak til netto økning i gjeld 
med 4,1 milliarder kroner, utbetaling av 
utbytte med 998 millioner kroner, og 179 
millioner kroner knyttet til kjøp av egne 
aksjer. Utbytteutbetalingen omfatter 794 
millioner kroner til aksjonærer i Aker og 204 
millioner kroner til minoritetsaksjonærer.

Aker ASA
Morselskapet Aker ASA hadde et årsresul-
tat på 4,3 milliarder kroner, mot et negativt 
resultat på 235 millioner kroner i 2011. Det 
positive resultatet for 2012 skyldes i hoved-
sak mottatte utbytter og reversering av tidli-
gere gjennomførte nedskrivninger på ver-
dien av aksjer. Aker ASA har verdivurdert 
sine investeringer, og selskapet har i tråd 
med tidligere års prinsipper justert børsno-
terte investeringer i henhold til laveste verdi 
av kostpris og børskurs per 31. desember.

For informasjon om lønn og godtgjørelse 
til ledende ansatte, samt retningslinjer for 
avlønning, henvises det til note 41 til kon-
sernregnskapet.

Samlede eiendeler per 31. desember 
2012 var 30,6 milliarder kroner mot 27,7 
milliarder kroner per 31. desember 2011. 
Økningen skyldes hovedsakelig endringer i 
verdiene i aksjeporteføljen. Egenkapitalen 
var 18,9 milliarder kroner ved utgangen av 
2012, mot 15,6 milliarder kroner ett år før. 
Dette gir en egenkapitalandel ved utgangen 
av 2012 på 62 prosent.

 
Forskning og utvikling
Morselskapet hadde ikke forsknings- og 
utviklingsaktiviteter i 2012. FoU-aktivitetene 
i konsernet for øvrig er omtalt i årsberetnin-
gen for det enkelte operative datterselskap.
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Aker ASA og holdingselskaper
Sammenslått resultatregnskap
Det sammenslåtte resultatregnskapet for 
Aker ASA og holdingselskaper (Aker) viser 
et resultat før skatt på 89 millioner kroner 
for 2012. Det tilsvarende tallet for 2011 var 
1,0 milliarder kroner. Driftsinntektene var 47 
millioner kroner i 2012, mot 1,2 milliarder 
kroner foregående år da Aker Drilling ble 
solgt. Driftskostnadene var 235 millioner 
kroner i 2012, mot 225 millioner kroner i 
2011. Ordinære avskrivninger var 15 millio-
ner kroner, på nivå med året før.

Netto finansposter var 309 millioner kro-
ner i 2012. Mottatt utbytte utgjorde 461 mil-
lioner kroner, mens netto renteinntekter, 
nedskrivninger på fordringer og andre 
avsetninger var minus 152 millioner kroner. 
Verdiendring av aksjer var minus 17 millio-
ner kroner og skyldes hovedsakelig endring 
i verdiene av Akers aksjeinvesteringer i Aker 
BioMarine og Aker Seafoods.

Årets skattekostnad var 22 millioner kro-
ner og relateres i all hovedsak til betalbar 
skatt i utlandet.

Eiendeler
Verdijusterte eiendeler i Aker ASA og hol-
dingselskapene var 26,8 milliarder kroner 
per 31. desember 2012, mot 22,7 milliarder 
kroner ved utgangen av 2011.

Verdien av Akers Industrielle investerin-
ger var 20 milliarder kroner per 31. desem-
ber 2012, mot 12,4 milliarder kroner ved 
årsslutt 2011. Endringen skyldes en rekke 
transaksjoner og verdiutvikling av porteføl-
jen, noe som er nærmere beskrevet på side 
47 i den delen av styrets beretning som 
beskriver Industrielle investeringer.

Verdien av Akers finansielle investeringer 
var 6,7 milliarder kroner ved utgangen av 
2012, mot 10,3 milliarder kroner ett år tidli-
gere. Kontantbeholdning og likvide midler 

ble redusert fra 4,0 milliarder kroner til 3,1 
milliarder kroner i 2012. Samlede utlån til 
markedsbetingelser til Akers datterselska-
per ble redusert fra 3,2 milliarder kroner ved 
utgangen av 2011 til 1,6 milliarder kroner 
per 31. desember 2012. 

Gjeld og verdijustert egenkapital
Brutto rentebærende gjeld var 3,5 milliarder 
kroner per 31. desember 2012, opp fra 2,7 
milliarder kroner ett år tidligere. 

Akers netto verdijusterte egenkapital og 
kontantbeholding er nøkkelindikatorer for 
Aker og spiller en viktig rolle i vurderingen 
av Akers finansielle stilling. Selskapets 
utbyttepolitikk er basert på Akers netto 
egenkapitalverdi og utbyttekapasitet.

Verdijustert egenkapital i Aker per 31. 
desember 2012 var 22,9 milliarder kroner, 
sammenliknet med 19,4 milliarder kroner 
ett år tidligere. I beregningen av verdijustert 
egenkapital benyttes markedsverdi på 
børsnoterte aksjer. I Converto Capital Fund 
måles verdi av de unoterte aksjene med 
basis i prinsipper fra “International Private 
Equity and Venture Capital Valuation Guide-
lines”. For øvrige eiendeler benyttes bokført 
verdi.

Styringsmodell, eierstyring og 
selskapsledelse
Aker har som mål å skape størst mulig ver-
dier for sine aksjonærer over tid. God eier-
styring og selskapsledelse gir effektive sty-
ringsprosesser, noe som er en forutsetning 
for at et industrielt investeringsselskap som 
Aker skal lykkes. 

Akers hovedaksjonær, TRG, er gjennom 
Kjell Inge Røkke sterkt engasjert i Aker. Han 
er selskapets styreleder og utgjør i praksis,

sammen med konsernsjef og finansdi-
rektør, selskapets øverste ledelse.

Aker har gradvis økt detaljeringsnivået i 

sin eksterne finansielle rapportering. 
Hovedvekten ligger på Aker ASA og hol-
dingselskaper ettersom dette gir det mest 
relevante økonomiske bildet for aksjonærer, 
investorer, kreditorer og andre interessen-
ter. Det legges vekt på å synliggjøre Akers 
samlede eksponering overfor hvert under-
liggende selskap. Målet er at slik økt trans-
parens skal bidra til større forståelse for 
selskapets finansielle utvikling og verdidri-
vere, og forenkle vurderingen av selskapets 
aksjonærverdier.

Styret har gjennomgått og oppdatert sel-
skapets prinsipper for eierstyring og sel-
skapsledelse i tråd med endringene i anbe-
falingene til Norsk anbefaling for eierstyring 
og selskapsledelse (NUES) per oktober 
2012. Det er stor grad av overensstem-
melse mellom anbefalingene fra NUES og 
Akers prinsipper. Det henvises til eget 
dokument på side 148 i årsrapporten for 
redegjørelse for eierstyring og selskapsle-
delse. Redegjørelsen er også tilgjengelig på 
selskapets hjemmesider www.akerasa.
com.

Finansiell styring og risikostyring
Aker har lang tradisjon for å ta industriell 
risiko. Selskapet har utviklet seg gjennom 
flere markedssykluser og selskapets verdier 
har endret seg i takt med endringer i de 
underliggende markeder og selskapsspesi-
fikke forhold i porteføljene. Som det frem-
går av respektive balanser og noter, er 
både Aker-konsernet og Aker ASA og hol-
dingselskaper eksponert for både aksje-
kursrisiko, valuta- og renterisiko, markeds-
risiko, kredittrisiko og operasjonell risiko i 
de underliggende selskapene. Håndterin-
gen av operasjonell risiko skjer i første 
rekke i de underliggende operative selska-
pene, men med Aker som aktiv pådriver 
gjennom sitt styrearbeid.

Aker ønsker å være robust i forhold til 
kortsiktige svingninger i verdier, og fører 
derfor en konservativ finanspolitikk. Balan-
sen for Aker viste en egenkapitalandel på 
72 prosent per 31. desember, mens netto 
rentebærende fordringer var 1,2 milliarder 
kroner. Brutto gjeld utgjorde 3,5 milliarder 
kroner.

Akers finansielle retningslinjer styrker 
overvåkning og oppfølging av finansiell 
risiko. Sentrale måltall er identifisert og føl-
ges tett opp, og det er oppnevnt en finans-
komité som arbeider spesielt med spørsmål 
og beslutninger knyttet til finansielle inves-
teringer. For ytterligere informasjon rundt 
selskapets risikostyring, henvises det til 
redegjørelsen for eierstyring og selskapsle-
delse i årsrapporten side 150–151.

Håndteringen av eksponering mot finan-
sielle markeder, herunder valuta-, rente- og 
likviditetsrisiko, er nærmere redegjort for i 
note 5 til konsernregnskapet.

Bedrift og samfunn
Aker har som mål å være en attraktiv 
arbeidsgiver og foretrukket partner for 
ansatte og forretningsforbindelser, og en 
godt respektert samfunnsaktør. Lønnsom-
het er en forutsetning for å kunne oppnå 
disse målene. Akers viktigste bidrag til 
samfunnet er å utvikle operative selskaper 
som skaper verdier. Som en betydelig eier i 
mange selskaper arbeider Aker for å 
fremme bærekraftige og ansvarlige virk-
somheter som er drevet av både solid øko-
nomisk utvikling og høye krav til sam-
funnsansvar.

Aker erkjenner at selskapet ikke alene 
kjennetegnes med egen virksomhet. De 
tjenester, produkter og økonomiske resulta-
ter som leveres av Aker-eide operative sel-
skaper og deres ansatte er også viktige 
faktorer, samt også hvordan leveransene 
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utføres. Langsiktige og gjensidig gode rela-
sjoner til samfunnet er en forutsetning for å 
skape varige verdier.

Aker søker åpenhet, ærlighet og integri-
tet i sitt samspill med ulike interessenter. 
Formålet er å etablere, vedlikeholde og 
videreutvikle tillitsfulle relasjoner. Aker 
finansierer verken politiske partier eller 
deres tilhengere. Relevant informasjon om 
Aker er tilgjengelig på selskapets hjemme-
sider. På selskapets hjemmesider er det 
også en funksjon i hovedmenyen for rap-
portering av kritiske hendelser (Varslingstje-
neste), inkludert mulige brudd på retnings-
linjer eller lovbrudd.

Virksomheten i morselskapet Aker ASA 
påvirker ikke det ytre miljø i vesentlig grad. 
De operative selskapene i konsernet rede-
gjør hver for seg for deres respektive 
påvirkning på det ytre miljø. Selskapet dri-
ver sin virksomhet i leide kontorlokaler i 
Oslo sentrum.

Våre ansatte
I januar 2013 fornyet Aker en internasjonal 
rammeavtale med Fellesforbundet, Industri-
ALL Global Union, NITO og Tekna. Den 
internasjonale rammeavtalen fastsetter fun-
damentale arbeiderrettigheter og refererer 
til standarder vedrørende miljø, helse- og 
sikkerhetsarbeid (EHS), avlønning, arbeids-
tid og ansettelsesvilkår. Avtalen ble første 
gang signert i 2008 og fornyet i 2010, og 
forplikter Aker til å respektere og støtte 
grunnleggende menneskerettigheter og 
fagforeningsrettigheter i de land selskapet 
opererer. Disse er definert i Menneskerettig-
hetserklæringen, OECDs retningslinjer for 
multinasjonale selskaper og ILO sin erklæ-
ring om fundamentale prinsipper og rettig-
heter på arbeidsplassen.

Aker har gjennom flere generasjoner 
utviklet et tett samarbeid med arbeidstaker-

organisasjoner. Representanter for de 
ansatte er involvert i sentrale beslutnings-
prosesser, blant annet gjennom styrerepre-
sentasjon. Aker har sammen med de ansatte 
og selskapets relevante operasjonelle sel-
skaper etablert et European Works Council 
(EWC). I tillegg har selskapets norske fagfo-
reninger årlige tillitsmannskonferanser og 
arbeidsutvalg i hvert hovedselskap.

Morselskapet Aker ASA hadde totalt 48 
ansatte per 31. desember 2012. Selskapet 
er opptatt av mangfold og prioriterer likebe-
handling av kvinner og menn, etniske mino-
riteter, eldre og personer med funksjons-
hindringer. Av selskapets ansatte var 26 
kvinner (54 prosent). Styreleder, konsernsjef 
og finansdirektør, som sammen utgjør sel-
skapets øverste ledelse, er alle menn.  Sel-
skapet søker å legge til rette for fleksibilitet 
i arbeidsforholdet slik at ansettelse i Aker 
gir mulighet for god balanse mellom jobb 
og fritid i alle faser av yrkeslivet.

Antall ansatte i selskap hvor Aker direkte 
eller indirekte var største eier var cirka 
27 000 ved utgangen av 2012. Av disse 
arbeidet om lag 15 400 i Norge. Tilsvarende 
tall for Aker ASA-konsernet var 2 731 totalt 
og 1 328 i Norge. I Aker ASA-konsernet var 
29 prosent av de ansatte kvinner. Flere av 
virksomhetene er hjørnesteinsbedrifter som 
rekrutterer lokalt, men som også spiller en 
viktig rolle i integrering av arbeidstakere 
med ikke-norsk bakgrunn.

Aker ASA oppfyller lovens bestemmelser 
om likestilling i selskapets styre, og gjen-
nom dialog med valgkomiteen og stemme-
givning på generalforsamlingene søker Aker 
å sikre at selskaper eid av Aker ASA gjør 
det samme. 

Sykefraværet i Aker ASA ble redusert fra 
3,6 prosent i 2011 til 2,5 prosent i 2012, 
noe som tilsvarer 255 dager fravær. Tilsva-
rende gjennomsnittlig sykefravær for 

Aker-konsernet var 4.7 prosent.
Det ble rapportert 139 skader som førte 

til fravær i Aker-konsernet i 2012, mot 85 
slike skader i 2011. Det redegjøres nær-
mere for skader i de operative selskapers 
årsberetninger.

Styrets aktiviteter
Styret hadde 9 møter i 2012 og oppmøtet 
var 94 prosent. Revisjonskomitéen hadde 5 
møter.

Leif O. Höegh ble på Akers generalfor-
samling 19. april 2012 valgt til nytt styre-
medlem for en periode på to år, mens sty-
releder Kjell Inge Røkke og styrets nestle-
der Finn Berg Jacobsen ble gjenvalgt for en 
periode på to år.

Disponering av årsresultatet og 
utbytte i Aker ASA
Styret foreslår overfor selskapets general-
forsamling et ordinært utbytte på 12 kroner 
per aksje for 2012, noe som samlet utgjør 
868 millioner kroner. Dette tilsvarer rundt 
3,7 prosent av verdijustert egenkapital og 
er følgelig i tråd med Akers utbyttepolitikk. 
Når styret bestemmer det årlige utbytteni-
vået, tas det hensyn til forventet kontant-
strøm, finansieringsbehov og behov for for-
målstjenlig finansiell fleksibilitet. I 2011 var 
det ordinære utbyttet 11 kroner per aksje, 
til sammen 794 millioner kroner.

Overføring til annen egenkapital utgjør 
3,5 milliarder kroner etter det foreslåtte 
utbyttet på 868 millioner kroner. Selskapets 
frie egenkapital per 31. desember 2012 var 
15,8 milliarder kroner etter avsetning for det 
foreslåtte utbyttet.

Viktige hendelser etter balansedagen 
31. desember 2012
I første kvartal 2013 ble trekantfusjonen 
mellom Aker BioMarine, Aker Seafoods 

Holding og Aker ASA fullført. Sammenslåin-
gen ble registrert i Foretaksregisteret 15. 
januar 2013, som også var siste noterings-
dag for Aker BioMarine-aksjen. Aker Sea-
foods Holding AS endret navn til Aker 
BioMarine AS.

Risiko
Aker ASA og de enkelte selskapene i Aker 
er eksponert for ulike former for risiko av 
både markedsmessig, operasjonell og 
finansiell karakter. Som et industrielt hol-
dingselskap er Aker i stor grad avhengig av 
tilfredsstillende likviditet gjennom kontant-
strøm og utbytte fra selskapene som inngår 
i porteføljen. Fremfor å diversifisere risikoen 
ved å spre investeringene på ytterligere 
bransjer, fokuserer Aker på sektorer hvor 
selskapet har særskilt kompetanse. Selska-
pets modell for oppfølging av operative 
virksomheter og finansielle eiendeler skal 
medvirke til å redusere slik risiko.

Ocean Yields største risikofaktorer er 
knyttet til den operative driften av Dhirub-
hai-1, ny kontrakt for FPSOen etter at den 
nåværende kontrakten utløper, samt opsjo-
nen nåværende leietaker har til å kjøpe ski-
pet til en fastsatt pris. Denne kan skape 
usikkerhet med hensyn til selskapets finan-
sielle utvikling. 

I tredje kvartal ble Akers risikoekspone-
ring redusert som følge av salget av Aker 
Philadelphias to produkttankskip som var 
bygget uten kontakt. Det første av skipene 
ble levert i august 2012, mens det andre 
ble levert i januar 2013.

Enkelte selskaper i Aker-konsernet er 
involvert i tvister og utfallet av disse er ikke 
mulig å forutse.

For ytterligere informasjon rundt Akers 
risikostyring, henvises det til redegjørelsen 
for eierstyring og selskapsledelse i årsrap-
porten side 150.
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Utsikter
Børsnoterte aksjer utgjorde rundt 68 pro-
sent av selskapets eiendeler per 31. 
desember 2012. Av Akers samlede ver-
dijusterte eiendeler er rundt 71 prosent 
investert i selskaper innen olje- og gassek-
toren. Kontanter utgjorde 12 prosent, sjø-
mat og marine bioteknologi 7 prosent, 
mens andre eiendeler stod for 10 prosent. 
Akers utvikling er som følge av dette nært 
korrelert med utviklingen i oljepris og aksje-
kursene på Oslo Børs. Prisen på nordsjø-
olje (Brent) økte med 3,5 prosent i 2012.

Den globale økonomiske svekkelsen har 
påvirket Aker Seafoods direkte gjennom 
prisnedgang på hvitfisk, primært grunnet 
svakere europeisk etterspørsel. Det er bety-
delig usikkerhet knyttet til prisutviklingen på 
hvitfisk fremover. Kværner er påvirket av 
økende konkurranse på norsk kontinental-

sokkel fra selskaper med lav produksjons-
kostnad og verft som har ledig kapasitet 
som følge av et lavere aktivitetsnivå i ship-
pingindustrien. Den økte konkurransen i 
Kværners hjemmemarked er ventet å fort-
sette og vil tvinge EPC-selskapet til å revur-
dere sin leveringsmodell for å vinne tilbake 
markedsandeler.

Det høye aktivitetsnivået i olje- og gas-
sektoren fortsetter. De store oljefunnene 
som er gjort langs norskekysten har ført til 
økte petroleumsinvesteringer, og Statistisk 
Sentralbyrå (SSB) venter at petroleumsin-
vesteringene vil nærme seg et rekordnivå 
på 200 milliarder kroner på norsk kontinen-
talsokkel i 2013. Globalt blir det stadig van-
skeligere å finne og utvinne olje- og gass-
ressurser, og oljeselskapene øker investe-
ringene og oljeserviceselskapene rapporte-
rer generelt solid ordreinngang. Aker har 

derfor et positivt syn på utsiktene til olje- 
og offshore oljeservicesektoren, men må 
advare om at kostnadsinflasjon, kortere 
tidsrammer for prosjekter og kapasitetsbe-
grensninger som kan gi utfordringer i pro-
sjektgjennomføringen og dempe veksten. 
For å beskytte marginene vil det være 
avgjørende å sikre at prosjektleveransene 
kan gjennomføres i til riktig tid, kvalitet og 
på budsjett.

Akers sterke balanse sikrer at selskapet 
er i stand til å respondere på uforutsette 
operasjonelle utfordringer og kortsiktige 
svingninger i markedene. Som et industrielt 
investeringsselskap vil Aker bruke sine res-
surser og sin kompetanse både til å 
fremme utviklingen av selskapene i porte-
føljen og til å vurdere nye investeringsmu-
ligheter.

Oslo, 11. mars 2013
Aker ASA

Kjell Inge Røkke Finn Berg Jacobsen Stine Bosse Anne Marie Cannon Kristin Krohn Devold Leif O. Høegh
Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Atle Tranøy Bjarne Kristiansen Harald Magne Bjørnsen Tommy Angeltveit Øyvind Eriksen
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Konsernsjef og daglig leder
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Resultatregnskap

Videreført virksomhet

Beløp i millioner kroner Note 2012 2011 

Driftsinntekter 8  5 952  4 883 
Varekostnad og beholdningsendringer  (2 406)  (1 641)
Lønnskostnader 9  (1 294)  (1 311)
Andre driftskostnader 9  (2 776)  (982)

Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer  (524)  950 

Avskrivninger og amortiseringer 14, 15  (896)  (772)
Spesielle driftsposter 10, 14, 15  (2 337)  (278)

Driftsresultat 8  (3 757)  (99)

Finansinntekter 11  330  516 
Finanskostnader 11  (830)  (790)
Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper 16, 17  1 107  1 497 
Andre poster 12  -  817 

Resultat før skatt 8  (3 150)  1 941 

Skattekostnad 13  2 967  185 

Årsresultat fra videreført virksomhet 8  (184)  2 126 

Avviklet virksomhet
Tap og resultat fra avviklet virksomhet (netto etter skatt) 7  -  (240)

Årets resultat  (184)  1 885 

Henføres til:
Majoritetens andel (eiere i morselskapet)  (33)  1 415 
Minoritetsinteresser 27  (151)  470 

Årets resultat  (184)  1 885 

Totalresultat

Beløp i millioner kroner Note 2012 2011 

Årets resultat  (184)  1 885 

Øvrige resultatelementer
Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg   (11)  76 
Endring i virkelig verdi kontantstrømsikring   (22)  (8)
Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 
overført til resultat  1  142 
Omregningsdifferanser   (238)  (122)

Endring øvrige resultatelementer fra tilknyttede og felleskontrol-
lerte selskaper  (161)  24 

Endring øvrige resultatelementer, netto etter skatt 11, 29  (432)  112 

Årets totalresultat  (616)  1 997 

Henføres til:
Majoritetens andel (eiere i morselskapet)  (391)  1 522 
Minoritetsinteresser  (225)  475 

Årets totalresultat  (616)  1 997 

Gjennomsnittlig utestående antall aksjer 2) 26 72 126 991 72 361 234 

Årets resultat per aksje
Resultat per aksje videreført virksomhet:  
Resultat per aksje 1) 26  (0,45)  22,87 
Utvannet resultat per aksje 2) 26  (0,45)  22,87 

Resultat per aksje avviklet virksomhet:  
Resultat per aksje 1) 26  -  (3,32)
Utvannet resultat per aksje 2) 26  -  (3,32)

Årets resultat per aksje:  
Resultat per aksje 1) 26  (0,45)  19,55 
Utvannet resultat per aksje 2) 26  (0,45)  19,55 

1) Majoritetens andel av årets resultat/gjennomsnittlig antall utestående aksjer.
2) Det var ingen instrumenter med mulig utvanningseffekt utestående per 31. desember 2011 og 31. desember 2012.

Resultatregnskap og totalresultat
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Beløp i millioner kroner Note 2012 2011 

EIENDELER
Eiendom, anlegg og utstyr 14  12 562  9 774 
Immaterielle eiendeler 15  7 802  8 417 
Eiendeler ved utsatt skatt 13  325  276 
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper 16  5 813  5 579 
Investeringer i felleskontrollert virksomhet 17  689  634 
Andre aksjeinvesteringer og fondsandeler 18  787  781 
Finansielle rentebærende anleggsmidler 5, 19  1 483  1 397 
Pensjonsmidler 32  15  16 
Andre anleggsmidler 20  264  105 

Sum anleggsmidler  29 740  26 979 

Biologiske eiendeler 21  53  52 
Varelager 21  385  374 
Prosjekter under utførelse 22, 34  378  406 
Kundefordringer, øvrige rentefrie kortsiktige fordringer og 
kortsiktige aksjeinvesteringer 23  1 267  1 484 
Beregnet skatt til utbetaling 13  1 283  1 407 
Derivater 38  6  9 
Rentebærende kortsiktige fordringer 24  28  26 
Kontanter og kontantekvivalenter 5, 25  5 471  5 463 

Sum omløpsmidler  8 871  9 222 

Sum eiendeler 8  38 611  36 201 

Beløp i millioner kroner Note 2012 2011 

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
Aksjekapital 26  2 026  2 026 
Egne aksjer   (25)  - 

Sum innskutt egenkapital 26  2 001  2 026 

Omregningsdifferanser og andre reserver 29  (565)  (206)
Opptjent egenkapital  8 100  9 125 

Sum egenkapital henført til eierne av morselskapet   9 536  10 945 

Minoritetsinteresser 27  9 368  9 206 

Sum egenkapital  18 904  20 151 

Rentebærende lån og kreditter 5, 30  11 264  7 148 
Forpliktelser ved utsatt skatt 13  1 652  3 500 
Pensjonsforpliktelser 32  207  202 
Annen langsiktig rentefri gjeld 33  829  896 
Langsiktige avsetninger 35  926  521 

Sum langsiktige forpliktelser  14 879  12 268 

Rentebærende kortsiktig gjeld 5, 30  2 291  2 076 
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 37  2 413  1 608 
Forpliktelser ved periodeskatt 13  43  53 
Derivater 38  54  26 
Kortsiktige avsetninger 34, 35  27  19 

Sum kortsiktige forpliktelser  4 828  3 782 

Sum forpliktelser  19 707  16 050 

Sum egenkapital og forpliktelser 8  38 611  36 201 

Oslo, 11. mars 2013
Aker ASA

Kjell Inge Røkke Finn Berg Jacobsen Stine Bosse Anne Marie Cannon Kristin Krohn Devold Leif O. Høegh
Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Atle Tranøy Bjarne Kristiansen Harald Magne Bjørnsen Tommy Angeltveit Øyvind Eriksen
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Konsernsjef og daglig leder

Balanse per 31. desember
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Beløp i millioner kroner Note

Innskutt 
egen-

kapital

Om - 
regnings-

differanser

Virkelig-
verdi- 

reserver

Kurs-
sikrings- 
reserver

Sum om - 
regning og 

andre 
reserver

Opptjent 
egen-

kapital

Sum 
egen-

kapital til 
eierne av 

mor sel-
skapet

Minoritets-
interesser

Sum 
egen-

kapital

Balanse per 31. desember 2010 26-29  2 026  (346)  124  (93)  (314)  8 318  10 031  6 295  16 325 
Årets resultat  -  1 415  1 415  470  1 885 
Øvrige resultatelementer 29  -  (50)  62  96  108  -  108  5  112 

Totalresultat  -  (50)  62  96  108  1 415  1 522  475  1 997 

Transaksjoner med eiere, direkte mot egenkapital:
Utbytte  -  (724)  (724)  (134)  (858)
Egne aksjer  -  (2)  (2)  -  (2)
Aksjebaserte betalingstransaksjoner  -  5  5  -  5 
Kjøp egne aksjer i tilknyttede selskaper og ny egenkapital i tilknyttet selskap til 
overkurs  -  (1)  (1)  -  (1)

Sum transaksjoner med eiere direkte mot egenkapital  -  (722)  (722)  (134)  (856)

Endring i eierandel i datterselskap, som ikke medfører tap av kontroll:
Ny minoritet, kjøp og utløsning av minoritet 6, 27  -  98  98  1 962  2 061 
Emisjon i datterselskap  27  -  (7)  (7)  587  580 

Sum endring i eierandel i datterselskap, som ikke medfører tap av kontroll    -  92  92  2 549  2 641 

Egenkapitaleffekt ved avvikling av datterselskap i Det norske oljeselskap   -  22  22  21  43 

Balanse per 31. desember 2011 26-29  2 026  (396)  186  4  (206)  9 125  10 945  9 206  20 151 

Årets resultat  -  (33)  (33)  (151)  (184)
Øvrige resultatelementer 29  -  (362)  21  (18)  (359)  -  (359)  (73)  (432)

Totalresultat  -  (362)  21  (18)  (359)  (33)  (391)  (225)  (616)

Transaksjoner med eiere, direkte mot egenkapital:
Utbytte  -  (794)  (794)  (204)  (998)
Egne aksjer  (25)  -  (154)  (179)  -  (179)
Aksjebaserte betalingstransaksjoner  -  (2)  (2)  -  (2)
Kjøp egne aksjer i tilknyttede selskaper og ny egenkapital i tilknyttet selskap til 
overkurs   -  10  10  3  13 

Sum transaksjoner med eiere direkte mot egenkapital  (25)  -  (940)  (965)  (201)  (1 166)

Endring i eierandel i datterselskap, som ikke medfører tap av kontroll:
Ny minoritet, kjøp og utløsning av minoritet 6, 27  -  (43)  (43)  43 -
Emisjon i datterselskap  27  -  (9)  (9)  544  535 

Sum endring i eierandel i datterselskap, som ikke medfører tap av kontroll  -  (52)  (52)  587  535 

Balanse per 31. desember 2012 26-29  2 001  (758)  207  (14)  (565)  8 100  9 536  9 368  18 904 

Endring i egenkapitalen
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Beløp i millioner kroner Note 2012 2011 

Resultat før skatt  (3 150)  1 941 
Netto rentekostnad (+) 11  326  236 
Betalte renter 11  (709)  (473)
Renter mottatt 11  188  173 
Salgstap/(-gevinst) og nedskrivninger 7, 8, 9  2 337  (790)
Endring i virkelig verdi finansielle eiendeler og endring sikringsinstrumenter 11  (6)  238 
Ordinære avskrivninger og amortiseringer 14, 15  896  772 
Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper 16  (1 107)  (1 497)
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 16  739  303 
Periodens mottatte skattefordring 13  1 443  2 324 
Betalt skatt 13  (96)  (38)
Kostnadsført letebrønner 15  1 116  - 
Endring i driftsmessige eiendeler og gjeld 37  821  (271)

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 8  2 801  2 917 

Innbetaling ved salg av eiendom, anlegg og utstyr 14  578  21 
Innbetaling ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper 16, 18  5  3 310 
Innbetaling ved nedsalg og salg av datterselskap, fratrukket likvider solgt 7  95  (1 272)
Utbetaling ved kjøp av datterselskap, fratrukket likvider kjøpt 6  (267)  (9)
Anskaffelse av eiendom, anlegg og utstyr 14, 15  (6 426)  (1 873)
Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre selskaper 16, 17, 18  (97)  (963)
Put SAAB og Investor 35  -  (1 765)
Netto kontantstrøm fra andre investeringer 16  (49)  2 975 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 8  (6 160)  425 

Innbetaling ved utstedelse av langsiktige lån 30  5 967  333 
Innbetaling ved utstedelse av kortsiktig rentebærende gjeld 30  2 179  708 
Nedbetaling av langsiktige lån 30  (1 129)  (722)
Nedbetaling av kortsiktige rentebærende gjeld 30  (2 964)  (2 644)
Ny egenkapital 27  535  230 
Egne aksjer 26  (179)
Utbetaling av utbytte 26, 27  (998)  (858)

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 8  3 411  (2 953)

Kontantstrøm gjennom året  52  390 
Effekt av valutakursendring på kontanter og kontantekvivalenter  (44)  (48)
Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar  5 463  5 121 

Kontanter og kontantekvivalenter per 31. desember 25  5 471  5 463 

Kontantstrømoppstilling 
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Note 1  Informasjon om konsernet

Aker er et selskap hjemmehørende i Norge og har 
hovedkontor på Aker Brygge i Oslo. Konsernregn-
skapet for regnskapsåret 2012 omfatter morselska-
pet Aker ASA og datterselskaper samt konsernets 
andeler i tilknyttede selskap og felleskontrollerte 
virksomheter.

Aker ASA er notert på Oslo Børs under ticker 
”AKER”.

Note 2  Grunnlag for utarbeidelse og 
regnskapsstandarder ikke tatt i 
bruk

Samsvarserklæring
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med 
EU-godkjente IFRS-er og tilhørende fortolkninger 
som skal anvendes per 31. desember 2012, samt 
de ytterligere norske opplysningskrav som følger 
av verdipapirhandelloven og regnskapsloven per 
31. desember 2012.

Forslag til årsregnskap 2012 ble fastsatt av sty-
ret og konsernsjef den 11. mars 2013. Årsregnska-
pet skal behandles av ordinær generalforsamling 
den 17. april 2013 for endelig godkjennelse.

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 måles til virkelig verdi med 

fradrag for estimerte salgskostnader
 ■ Netto ytelsesbasert pensjonseiendel er vurdert 

til summen av netto pensjonsmidler, pluss tidli-
gere ikke innregnede kostnader ved tidligere 
perioders pensjonsopptjening og ikke innreg-
nede aktuarmessige tap, minus ikke innregnede 
aktuarmessige gevinster og nåverdien av frem-
tidige ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser

 ■ Ved trinnvise kjøp resultatføres verdiendringer 
på tidligere eierandeler

 ■ Ved nedsalg av datterselskap som leder til kon-
trolltap blir gjenværende investering målt til 
virkelig verdi på transaksjonstidspunktet 

Prinsipper for fastsettelse av virkelig verdi er nær-
mere beskrevet i note 4.

Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Konsernregnskapet presenteres i millioner norske 
kroner. Norske kroner (NOK) er morselskapets 
funksjonelle valuta. På grunn av avrundingsdiffe-
ranser, stemmer ikke alltid tall og prosenter med 
summen.

Estimater og vurderinger
Utarbeidelse av årsregnskap i samsvar med IFRS 
inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger 
som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som 
anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forplik-
telser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan 
avvike fra estimerte beløp. Estimater og underlig-
gende forutsetninger gjennomgås og vurderes 
løpende. Estimater og tilhørende forutsetninger er 
basert på historisk erfaring og ulike andre faktorer 
som anses som rimelige. Endringer i regnskapsmes-
sige estimater innregnes i den perioden estimatene 
endres, og i alle fremtidige perioder som påvirkes.

Områder med vesentlig estimeringsusikkerhet, 
samt kritiske forutsetninger og vurderinger ved 
anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper er 
beskrevet nedenfor og i relevante noter.

Estimater og underliggende forutsetninger gjen-
nomgås og vurderes løpende. De operative selska-
pene i konsernet har virksomhet innen ulike marke-
der og blir derfor også påvirket i forskjellig grad av 
usikkerhet i markedene.

(a) Inntektsføring
Konsernet benytter løpende avregning for kontrak-
ter under utførelse. Bruk av løpende avregning 
innebærer at konsernet må estimere utført produk-
sjon som en andel av den totale produksjonen som 
skal utføres. En annen vesentlig usikkerhet er for-
ventet resultat i prosjektene. Se note 22.

(b) Garantiavsetninger
Basert på erfaring har konsernet satt av garantifor-
pliktelser på fullførte kontrakter. Avsetningene er 
presentert i note 35.

(c) Goodwill
I samsvar med regnskapsprinsippene tester kon-
sernet årlig om det er behov for å skrive ned balan-
seført goodwill. Estimert gjenvinnbart beløp er 
beregnet basert på nåverdien av budsjetterte kon-
tantstrømmer for den kontantgenererende enheten. 
Beregningene krever at det brukes estimater, og at 
de er konsistente med markedsverdsettelsen av 
konsernet. Se note 15.

(d) Skatter
Konsernet er underlagt inntektsskatt i flere jurisdik-
sjoner. Betydelig skjønn kreves i å fastsette den 
globale avsetningen for inntektsskatter. I den ordi-
nære driften er det mange transaksjoner og bereg-
ninger hvor den endelige fastsettelsen av skatten 
er usikker. Se note 13.

(e) Pensjonsforpliktelser
Nåverdien av pensjonsforpliktelsene avhenger av en 
rekke faktorer som bestemmes aktuarmessig basert 
på flere forutsetninger. Forutsetningene som er brukt 
for å bestemme netto pensjonskostnad inkluderer en 
diskonteringsrente. Enhver endring av forutsetnin-
gene påvirker de beregnede pensjonsforpliktelsene. 
Konsernet fastsetter diskonteringsrenten ved slutten 
av hvert år. Dette er renten som skal benyttes for å 
bestemme nåverdien av de forventede fremtidige 
kontantstrømmene som er nødvendige for å oppfylle 
pensjonsforpliktelsene. I fastsettelsen av diskonte-
ringsrenten legger konsernet til grunn en rente for 
statsobligasjoner eller obligasjoner med høy kre-
dittverdighet i den valuta forpliktelsene vil bli utbetalt 
og med en løpetid tilnærmet lik pensjonsforpliktel-
sene. Denne og andre nøkkelforutsetninger for pen-
sjonsforpliktelsene er gjengitt i note 32.

(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 5 og note 38 presenteres informasjon om 
eksponering for hver av de ovennevnte risikoene, 
mål, prinsipper og prosesser for måling og håndte-
ring av risiko, og konsernets kapitalforvaltning.

(g) Betingede utfall
Med virksomheter spredt over store deler av ver-
den er selskaper i konsernet, gjennom deres aktivi-
teter, 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 utarbeides. Endelig avgjø-
relse i slike saker vil imidlertid alltid være forbundet 
med usikkerhet og kan resultere i at ansvaret over-
stiger de bokførte avsetningene. Se note 39.

(h) Påviste og sannsynlige olje- og gassreserver
Estimater av olje- og gassreserver er utarbeidet av 
interne eksperter i overensstemmelse med indus-
tristandarder. Estimatene er basert på datterselska-
pet Det norske oljeselskaps egne vurderinger av 
intern informasjon samt informasjon fra operatø-
rene. I tillegg er reserver sertifisert av en uavhengig 
tredjepart. Påviste og sannsynlige olje- og gassre-
server omfatter de estimerte mengder råolje, natur-
gass og kondensater som geologiske og tekniske 
data med rimelighet anslår å være gjenvinnbare fra 
kjente reservoarer og under eksisterende økono-
miske og operasjonelle forhold, dvs. pr den dato 
estimatene utarbeides. Priser tar kun hensyn til 
endringer i eksisterende priser betinget av kon-
traktsmessige forhold, og ikke til prisstigninger 
basert på fremtidige forutsetninger.

Påviste og sannsynlige reserver brukes til bereg-
ning av produksjonsmengder, som igjen benyttes til 
å beregne avskrivninger. Reserveestimater benyttes 
også under nedskrivningstesting av lisensrelaterte 
eiendeler. Endringer i reserveestimater kan for 
eksempel forårsakes av pris- og kostnadsendringer 
i henhold til økonomisk cut-off. Endringer i reserve-
estimater kan også forårsakes av endringer i pro-
duksjonsprofil, eller oppstå som følge av ny infor-
masjon om reservoaret. Fremtidige endringer i 
påviste og sannsynlige olje- og gassreserver kan ha 
vesentlig innvirkning på avskrivninger, feltets levetid, 
nedskrivningstesting av lisensrelaterte eiendeler, 
samt driftsresultat. Se note 14 og note 15.

(i) Anskaffelseskostnader leting
Akers datterselskap Det norske Oljeselskap foretar 
en midlertidig balanseføring av utgifter relatert til 
boring av letebrønner i påvente av en evaluering av 
potensielle funn av olje- og gassreserver (success-
ful efforts method). Dersom det ikke blir funnet 
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reserver, eller hvis funnet blir vurdert til ikke å være 
teknisk eller kommersielt utvinnbart, blir utgiftene 
knyttet til letebrønner kostnadsført. Vurderinger av 
hvorvidt disse utgiftene fortsatt skal balanseføres 
eller kostnadsføres i perioden kan ha vesentlig 
betydning for driftsresultatet i perioden. Se note 15.

(j) Nedstengnings- og fjerningsforpliktelser
Akers datterselskap Det norske Oljeselskap har 
forpliktelser forbundet med nedstengning og fjer-
ning av offshoreinstallasjoner ved produksjonsperi-
odens utløp. Forpliktelser relatert til nedstengning 
og fjerning knyttet til langsiktige eiendeler blir regn-
skapsført til virkelig verdi på det tidspunkt forplik-
telsene pådras. Ved første gangs regnskapsføring 
av en forpliktelse blir utgiften balanseført som pro-
duksjonsanlegg, og avskrevet over eiendelens øko-
nomiske brukstid.  Det er vanskelig å estimere 
utgiftene av disse nedstengnings- og fjerningsakti-
vitetene, som er basert på gjeldende lover og regler 
og avhengig av den teknologiske utviklingen som 
skjer. Mye av nedstengnings- og fjerningsarbeidet 
ligger langt frem i tid, og teknologien og utgiftene 
endres til stadighet. Estimatene inkluderer blant 
annet kostnader basert på et antatt fjerningskon-
sept, anslag på utgiftene til marine operasjoner og 
leie av tungløftlektere. Som et resultat av dette 
innebærer første gangs regnskapsføring av forplik-
telsen og den balanseførte utgiften relatert til ned-
stengnings- og fjerningsforpliktelser, og påfølgende 
justering av disse postene i balansen, nøye over-
veielser. Se note 35.

(k) Inntektsskatt
Aker pådrar seg årlig betalbar skatt og/eller opptje-
ner tilgodehavende knyttet til skatt. Konsernet 
regnskapsfører også endringer i utsatt skatt og 
utsatt skattefordel. Disse størrelsene bygger på 
ledelsens tolkning av gjeldende lover, forskrifter og 
aktuelle rettsavgjørelser. Kvaliteten på disse esti-
matene er i stor grad avhengig av ledelsens evne til 
å anvende til tider svært komplekse regelverk, 
registrere endringer av gjeldende regler og, når det 
gjelder utsatte skattefordeler, ledelsens evne til å 
forutse fremtidige inntekter hvor fremførbare under-
skudd kan føres mot fremtidig inntektsskatt. Se 
note 13.

(l) Riggleiekontrakter
Akers datterselskap Det norske Oljeselskap har 
forpliktelser relatert til riggkontrakter. Riggleiekon-
trakter er gjenstand for nedskrivningstester basert 
på endring i fremtidige riggrater og beskjeftigelse. 
Se note 31.

Regnskapsstandarder og fortolkninger utgitt, 
men ikke tatt i bruk
Det er flere nye standarder, endringer og fortolknin-
ger som ikke har trådt i kraft for året som avsluttes 
31. desember 2012 og som ikke er anvendt ved 
utarbeidelsen av dette konsernregnskapet. 

IFRS 13 Fair Value Measurement og revidert IAS 
19 Employee benefits. Disse standardene trer i kraft 
1. januar 2013.

IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 
11 Joint Arrangements og IFRS12 Disclosures of Inte-
rests in Other Entities, samt de reviderte standardene 
IAS27 Separate Financial Statements og IAS 28 
Investments in Associates and Joint Ventures. Disse 
standardene trer i kraft 1. januar 2014. Endringer i 
kontrollbegrepet i IFRS 10 vil ha vesentlige konse-
kvenser hvis selskaper som nå er definert som tilknyt-
tede selskaper (Aker Solutions og Kværner) blir defi-
nert som datterselskaper. Aker har ikke konkludert om 
endringer i kontrollbegrepet vil endre hvilke selskaper 
som defineres som datterselskaper. Se note 16 for 
finansiell informasjon om tilknyttede selskaper.

Det er også gjort endringer i IAS 1 Presentation 
of Financial Statements med ikrafttredelse for års-
regnskap avlagt etter 1. juli 2012. Implementering av 
IFRS 9 Finansielle instrumenter (obligatorisk fra 1. 
januar 2015) kan medføre visse endringer i klassifi-
kasjon og måling av finansielle instrumenter. Øvrige 
endringer i standarder og fortolkningsuttalelser, vil, 
basert på våre foreløpige vurderinger med utgangs-
punkt i den virksomheten foretaket har per i dag, 
ikke ha vesentlig effekt.

Endring i IAS 19 ytelse til ansatte:
Fra og med regnskapsåret 2013 blir IAS 19 endret. 
Av viktige endringer nevnes at korridormetoden 
ved regnskapsføring av pensjonsforpliktelse og 
eiendel fjernes og at alle estimatavvik (aktuarielle 
gevinster og tap) skal føres direkte over øvrige 
resultatelementer i totalresultat og ikke over perio-
dens ordinære resultat. Ved beregningen av netto 
rentekostnad (-inntekt) skal diskonteringsrenten 
som legges til grunn ved beregning av pensjonsfor-
pliktelsen, legges til grunn. Dette innebærer at for-
ventet avkastning på pensjonsmidlene beregnes 
med samme rentesats som pensjonsforpliktelsene. 
Forskjellen mellom forventet avkastning (beregnet 
ved diskonteringsrenten) og faktisk avkastning på 
pensjonsmidlene, innregnes som del av estimatav-
viket direkte i andre resultatelementer.

Netto aktuarielle tap etter skatt som ikke er inn-
regnet i balansen 31. desember 2012 er estimert av 
Aker til å utgjøre om lag 150 millioner kroner, inklu-
sive andel av netto aktuarielle tap i tilknyttede og 
felleskontrollerte selskaper.

Note 3  Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene som fremkommer nedenfor, 
er anvendt konsistent for alle perioder og selskaper 
som presenteres i konsernregnskapet. Ved vesent-
lige endringer er sammenligningstall omklassifisert i 
samsvar med årets presentasjon. I tillegg er sam-
menligningstallene for resultatregnskapet omarbei-
det, ved at virksomhet som er avviklet presenteres 
som om den ble avviklet ved begynnelsen av sam-
menligningsperioden. Se note 7.

Konsernregnskap og konsolideringsprinsipper
Datterselskap
Datterselskaper er selskap der Aker har kontroll 
over selskapets operasjonelle og finansielle styring. 
I betraktninger om hvorvidt det foreligger kontroll 
over en enhet, tas det hensyn til potensielle stem-
meretter som er utøvbare. Datterselskaper er inklu-
dert i konsernregnskapet fra den dagen kontroll 
oppnås og til den opphører. Der det er nødvendig, 
er datterselskapers prinsipper for regnskapsutar-
beidelse justert for å sikre samsvar med konsernets 
regnskapsprinsipper.

Oppkjøp av selskaper som tilfredsstiller kravene 
til en virksomhetssammenslutning regnskapsføres 
etter oppkjøpsmetoden. Se nærmere beskrivelse 
under avsnitt Immaterielle eiendeler. Oppkjøp av 
selskap som ikke er en virksomhetssammenslutning 
blir regnskapsført som eiendelskjøp. Anskaffelse-
skost blir allokert til de overtatte eiendelene i sin 
helhet. Det blir ikke beregnet goodwill på denne 
type oppkjøp og det innregnes heller ikke utsatt 
skatt på forskjeller som oppstår i forbindelse med 
innregning av disse eiendelene.

Investeringer i tilknyttede selskap
Konsernets investeringer i tilknyttede selskap regn-
skapsføres i henhold til egenkapitalmetoden og 
førstegangsinnregnes til anskaffelseskost. Et til-
knyttet selskap defineres som et selskap hvor kon-
sernet har betydelig innflytelse, men som ikke er 
datterselskap eller felleskontrollert virksomhet. 
Potensielle stemmeretter som er utøvbare tas med 
i vurderinger av hvorvidt det foreligger betydelig 
innflytelse over en enhet. Investeringene inkluderer 
goodwill ved overtakelse, redusert for akkumulert 
tap ved verdifall. Konsernregnskapet inkluderer 
konsernets andel av inntekter, kostnader og egen-
kapitalbevegelser, etter omarbeiding til konsernets 
regnskapsprinsipper, fra det tidspunkt betydelig 
innflytelse ble etablert, frem til innflytelsen opphø-
rer. Når andel underskudd overskrider balanseført 
verdi av investeringen, reduseres balanseført verdi 

av investeringen til null og innregning av videre tap 
opphører med mindre konsernet har pådratt seg 
eller stilt garanti for forpliktelser forbundet med det 
tilknyttede selskapet. Hvis kontroll oppnås ved 
trinnvise kjøp, måles goodwill på oppkjøpstids-
punktet og verdiendringer på tidligere eierandeler i 
det tilknyttede selskapet resultatføres.

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

Felleskontrollert selskap regnskapsføres etter 
egenkapitalmetoden og førstegangsinnregnes til 
anskaffelseskost.

Aker har eiendeler i lisenser som ikke er egne 
selskap. Samtlige av disse er knyttet til lisenser på 
norsk kontinentalsokkel og er definert som felles 
kontrollerte eiendeler etter IAS 31. Konsernet regn-
skapsfører investeringer i felleskontrollerte eiendeler 
(olje- og gasslisenser), ved hjelp av forholdsmessig 
konsolidering, ved å regnskapsføre sin andel av 
eiendelenes inntekter, kostnader, eiendeler, gjeld og 
kontantstrøm under de respektive postene i konser-
nets finansregnskap.

Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser er presentert atskilt fra forplik-
telser og egenkapital henført til eierne av morsel-
skapet i balansen og føres som egen post i resul-
tatregnskapet. Overtakelse av minoritetsinteresser 
blir innregnet som transaksjoner med eiere i deres 
egenskap av eiere og det oppstår derfor ikke good-
will eller gevinster eller tap i slike transaksjoner.

EBITDA
Aker definerer EBITDA som driftsresultat før avskriv-
ninger, amortiseringer og spesielle driftsposter. 

Spesielle Driftsposter
Spesielle driftsposter inkluderer nedskrivning av 
goodwill, vesentlig nedskrivning og reversering av 
nedskrivning på eiendom, anlegg og utstyr, vesent-
lige tap og gevinster ved salg av driftsmidler, 
restruktureringskostnader og andre vesentlige for-
hold som ikke antas å være av regelmessig tilbake-
vendende natur.

Andre poster
Andre poster inkluderer gevinster ved nedsalg av 
datterselskaper og vesentlige gevinster og tap som 
ikke er en del av den operative virksomheten i kon-
sernet. Beløpet som framkommer inkluderes i 
resultat før skatt.
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Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper er presen-
tert som en del av kontanter fra operasjonelle akti-
viteter i kontantstrømoppstillingen.

Elimineringer av transaksjoner ved 
konsolidering
Konserninterne mellomværende og transaksjoner, 
samt urealiserte inntekter og kostnader fra konser-
ninterne transaksjoner, elimineres i konsernregn-
skapet. Urealiserte gevinster fra transaksjoner med 
selskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden 
elimineres mot investeringen i samsvar med kon-
sernets eierandel. Urealiserte tap elimineres på 
samme måte, men kun i den grad det ikke er 
påviste verdifall.

Omregning av regnskaper og transaksjoner i 
utenlandsk valuta
Funksjonell valuta
Postene i regnskapet til hvert enkelt datterselskap i 
konsernet blir først regnskapsført i funksjonell 
valuta, dvs. den valuta som best reflekterer de øko-
nomiske forhold og omgivelser som er relevante for 
det aktuelle datterselskapet. Konsoliderte regnska-
per presenteres i norske kroner (NOK), som er mor-
selskapets funksjonelle valuta.

Transaksjoner og mellomværender
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til 
funksjonell valuta for de respektive konsernselska-
pene med valutakurs på transaksjonstidspunktet. 
Fordringer og forpliktelser i utenlandsk valuta 
omregnes til funksjonell valuta til gjeldende kurs på 
balansedagen. Valutagevinster og -tap som opp-
står som resultat av slike transaksjoner og omreg-
ning av monetære eiendeler og forpliktelser i uten-
landsk valuta, innregnes i resultatregnskapet. Valu-
takursdifferanser som fremkommer ved omregning 
av operasjonelle poster, innregnes i driftsresultatet i 
resultatregnskapet. Valutakursdifferanser som 
fremkommer ved omregning av finansielle eiendeler 
og forpliktelser, innregnes netto som finansiell post 
i resultatregnskapet.

Konsernselskaper
Resultatregnskap og balanse for konsernselskaper 
med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjons-
valutaen (NOK) regnes om på følgende måte: 

 ■ balansen er regnet om til balansedagens kurs
 ■ resultatregnskapet er regnet om til gjennom-

snittskurs i perioden (dersom gjennomsnitt i 
perioden ikke totalt sett gir et rimelig estimat på 
bruk av transaksjonskurs, brukes transaksjons-

kursen) Omregningsdifferanse som fremkom-
mer ved omregning av nettoinvestering i uten-
landsk virksomhet, og fra relaterte sikringsob-
jekter føres som omregningsdifferanse i totalre-
sultat og spesifiseres i egenkapitalen. Disse 
resultatføres ved avhendelse. Valutagevinster 
eller -tap på fordringer og gjeld mot en uten-
landsk virksomhet innregnes i resultatregnska-
pet, med unntak av når oppgjør verken er plan-
lagt 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.

Transaksjoner med nærstående parter
Alle transaksjoner, avtaler og forretningsforhold 
med nærstående parter foretas på alminnelige mar-
kedsmessige vilkår.

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter som ikke er derivater
Konsernet førstegangsinnregner lån, fordringer og 
innskudd på anskaffelsestidspunktet. Alle andre 
finansielle eiendeler (inkludert eiendeler øremerket 
til virkelig verdi over resultatet) blir førstegangsinn-
regnet på avtaletidspunktet, da konsernet blir part i 
instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. 
Konsernet fraregner en finansiell eiendel når de 
kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra 
eiendelen utløper, eller når konsernet overfører de 
kontraktsmessige rettene i en transaksjon hvor 
praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap til 
den finansielle eiendelen overføres. Alle rettigheter 
og plikter som skapes eller beholdes ved denne 
type overføring innregnes separat som eiendeler 
eller forpliktelser. Finansielle eiendeler og forpliktel-
ser motregnes dersom konsernet har en juridisk 
rett til å motregne beløpene samt har til hensikt 
enten å gjøre de opp på nettogrunnlag eller å reali-
sere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen under ett. 
Ved motregning presenteres beløpene netto i 
balansen. Konsernet har følgende ikke-derivative 
finansielle eiendeler: finansielle eiendeler til virkelig 
verdi over resultatet, lån og fordringer, samt finansi-
elle eiendeler tilgjengelige for salg. Konsernet har 
ikke finansielle eiendeler som holdes til forfall. Prin-
sipper for regnskapsføring av finansinntekter og 
-kostnader er beskrevet i eget avsnitt.

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet
Et finansielt instrument klassifiseres til virkelig verdi 
over resultatet dersom det ved førstegangsinnreg-
ning er øremerket til dette, eller holdes for omset-
ning. Finansielle instrumenter øremerkes til virkelig 

verdi over resultatet dersom styring, samt kjøps- og 
salgsbeslutninger gjøres basert på deres virkelige 
verdi. Ved førstegangsinnregning, innregnes hen-
førbare transaksjonsutgifter i resultatet når de pålø-
per. Instrumentene måles til virkelig verdi, og 
endringer i verdien innregnes i resultatet.

Lån og fordringer
Lån og fordringer er finansielle eiendeler med beta-
linger som er faste eller lar seg fastsette og som 
ikke blir notert i et aktivt marked. Lån og fordringer 
førstegangsinnregnes til virkelig verdi tillagt direkte 
henførbare transaksjonsutgifter. Etter førstegang-
sinnregning måles utlån og fordringer til amortisert 
kost ved bruk av effektiv rente-metode, redusert 
med eventuelle tap ved verdifall. Lån og fordringer 
består av kundefordringer og andre fordringer. Kon-
tanter og bankinnskudd, herunder innskudd på 
særskilte vilkår med forfall innen tre måneder eller 
mindre, utgjør kontanter og kontantekvivalenter.

Investeringer som holdes til forfall
Konsernet har ikke finansielle eiendeler som holdes 
til forfall per utgangen av året. Dersom konsernet 
har intensjon om og evne til å holde obligasjoner til 
forfall, klassifiseres de som holdt til forfall. Investe-
ringer som holdes til forfall måles til amortisert kost 
ved hjelp av effektiv rentemetoden, redusert med 
eventuelle tap ved verdifall.

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg
Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg er ikke-de-
rivative finansielle eiendeler som øremerkes som 
tilgjengelig for salg og som ikke klassifiseres i noen 
av de øvrige kategoriene. Konsernets investeringer i 
egenkapitalinstrumenter og enkelte gjeldsinstru-
menter er klassifisert som finansielle eiendeler til-
gjengelige for salg. Etter førstegangsinnregning 
måles eiendelene til virkelig verdi. Endringer i virke-
lig verdi innregnes i andre inntekter og kostnader i 
totalresultatet og presenteres som virkeligverdire-
serve i egenkapitalen. Dette gjelder likevel ikke for 
tap ved verdifall (se eget avsnitt). Når en investering 
er fraregnet, overføres akkumulert gevinst eller tap 
fra andre inntekter og kostnader til resultatet.

Finansielle forpliktelser som ikke er derivater
Konsernet førstegangsinnregner obligasjonsgjeld 
og uprioriterte forpliktelser på utstedelsestidspunk-
tet. Alle andre finansielle forpliktelser (inkludert 
forpliktelser øremerket til virkelig verdi over resulta-
tet) blir førstegangsinnregnet på avtaletidspunktet, 
da konsernet blir part til instrumentets kontrakts-
messige bestemmelser. Konsernet fraregner en 
finansiell forpliktelse når de kontraktsmessige for-

pliktelsene er oppfylt, kansellert eller utløpt.
Finansielle eiendeler og forpliktelser motregnes 

dersom konsernet har en juridisk rett til å motregne 
beløpene, samt har til hensikt enten å gjøre de opp 
på nettogrunnlag eller å realisere eiendelen og gjøre 
opp forpliktelsen under ett. Ved motregning presen-
teres beløpene netto i balansen.

Konsernet har følgende ikke-derivative finansi-
elle forpliktelser: lån, kassekreditt, leverandørgjeld 
og annen gjeld. Ikke-derivative finansielle forpliktel-
ser førstegangsinnregnes til virkelig verdi, tillagt 
direkte henførbare transaksjonsutgifter. Etter første-
gangsinnregning blir forpliktelsene målt til amortisert 
kost ved hjelp av effektiv rente-metode.

Sammensatte finansielle instrumenter
Konvertible obligasjoner
Gjeldskomponenten i de konvertible obligasjonene 
måles til virkelig verdi ved førstegangsinnregning. 
Virkelig verdi vurderes på basis av tilsvarende for-
pliktelse uten konverteringsrett. Egenkapitalkompo-
nenten utgjør forskjellen mellom virkelig verdi av 
hele instrumentet og virkelig verdi av gjeldskompo-
nenten, og innregnes i egenkapital. Direkte henfør-
bare transaksjonsutgifter fordeles forholdsmessig 
på basis av verdi ved førstegangsinnregning. Etter 
førstegangsinnregning måles gjeldskomponenten 
til amortisert kost ved hjelp av effektiv ren-
temetode. Egenkapitalkomponenten måles ikke på 
nytt etter førstegangsinnregning. Rente, tap og 
gevinster knyttet til forpliktelsen innregnes i resulta-
tet. Ved konvertering blir forpliktelsen reklassifisert 
til egenkapital. Det blir ikke innregnet gevinster eller 
tap ved konvertering.

Finansielle derivater, inklusive sikringsbokføring
Konsernet har finansielle derivater for å sikre seg 
mot rente- og valutarisiko. Ved førstegangsinnreg-
ning måles derivater til virkelig verdi. Henførbare 
transaksjonsutgifter innregnes i resultatet når de 
påløper. Etter førstegangsinnregning måles deriva-
tene til virkelig verdi og endringer i verdien regn-
skapsføres som beskrevet nedenfor. Ved etablering 
av en sikring, skjer det en formell øremerking og 
dokumentasjon av forholdet mellom sikringsinstru-
ment(ene) og sikringsobjekt(ene). Dokumentasjo-
nen inkluderer selskapets mål og strategi for risiko-
håndtering ved å påta seg sikringen, samt beskri-
velse av hvordan selskapet vil vurdere sikringsfor-
holdets effektivitet. Ved inngåelse av sikringen samt 
på løpende grunnlag for de perioder som sikringen 
er øremerket, vurderer konsernet om sikringsinstru-
mentet forventes å være svært effektiv med hensyn 
til å oppnå utlignende endringer i virkelig verdi eller 
kontantstrømmer fra de respektive sikringsobjekter. 
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Faktisk sikringseffektivitet vurderes på løpende 
grunnlag for de perioder som sikringen er øremer-
ket opp mot grensene på 80–125 prosent. Ved 
kontantstrømsikringer av forventede transaksjoner, 
må den forventede transaksjonen som er sikrin-
gens motpost, være svært sannsynlig og inneha en 
eksponering for variasjoner i kontantstrømmer som 
til slutt vil kunne påvirke resultatet.

Innebygde derivater
Innebygde derivater separeres fra vertskontrakten 
og regnskapsføres separat dersom:

 ■ de økonomiske karakteristika og risikoer for 
vertskontrakten og de innebygde derivatene 
ikke er nært knyttet til hverandre,

 ■ et separat instrument med de samme vilkårene 
som det innebygde derivatet ville oppfylt defini-
sjonen av et derivat, og

 ■ det kombinerte instrumentet ikke blir målt til 
virkelig verdi over resultatet.

Endringer i virkelig verdi for innebygde derivater 
som kan separeres fra vertskontrakten, innregnes 
umiddelbart i resultatet.

Kontantstrømsikringer
Endringer i virkelig verdi av et derivat øremerket 
som sikringsinstrument i en kontantstrømsikring 
innregnes i andre inntekter og kostnader og pre-
senteres i kurssikringsreserven som en del av 
egenkapitalen. Beløp som er innregnet i andre inn-
tekter og kostnader overføres til resultatet i samme 
periode som sikringsobjektet påvirker resultatet. 
Ved overføring til resultatet benyttes samme linje i 
oppstillingen av totalresultatet for sikringsobjekt og 
sikringsinstrument. Ineffektivitet i sikringsforholdet 
innregnes direkte resultatet. Når sikringsinstrumen-
tet ikke lenger oppfyller kriteriet for sikringsbokfø-
ring, utløper eller selges, avsluttes, utøves, eller 
øremerking oppheves, avvikles sikringsbokførin-
gen. Akkumulert gevinst eller tap som er innregnet i 
andre inntekter og kostnader og presentert i sik-
ringsreserven beholdes der til den forventede 
transaksjon påvirker resultatet. Er sikringsobjektet 
en ikke-finansiell eiendel som balanseføres, blir 
beløpet innregnet i andre inntekter og kostnader 
overført til balanseført verdi av eiendelen når denne 
innregnes. Ved sikring av forventede transaksjoner 
der transaksjonen ikke lengre forventes å skje, skal 
beløp innregnet i andre inntekter og kostnader inn-
regnes i resultatet. I andre tilfeller blir beløpet som 
er innregnet i andre inntekter og kostnader overført 
til resultatet i samme periode som sikringsobjektet 
påvirker resultatet.

Virkelig verdi-sikringer
Endringer i virkelig verdi for et derivativt sikringsin-
strument øremerket som en virkelig verdi-sikring, 
innregnes i resultatet. Sikringsobjektet vurderes 
også til virkelig verdi når det gjelder den risikoen 
som blir sikret. Gevinst eller tap som er henførbar 
til den sikrede risikoen innregnes i resultatet og 
justerer sikringsobjektets balanseførte verdi.

Økonomisk sikring - derivater som ikke inngår i en 
regnskapsmessig sikring
Slike derivater måles til virkelig verdi og alle verdi-
endringer innregnes i resultatet.

Sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet
Omregningsdifferanser knyttet til en finansiell for-
pliktelse øremerket til sikring av nettoinvestering i 
en utenlandsk virksomhet, innregnes i andre inn-
tekter og kostnader i den grad sikringen er effektiv 
og er presentert i egenkapitalen som omregnings-
reserve. I den grad sikringen er ineffektiv, innregnes 
differansene i resultatet. Når den sikrede delen av 
en nettoinvestering avhendes, resultatføres omreg-
ningsreserven som en justering av gevinst eller tap.

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

Kjøp av egne aksjer
Når aksjekapital innregnet som egenkapital kjøpes 
tilbake, innregnes vederlaget, inkludert direkte hen-
førbare kostnader, som en reduksjon i egenkapita-
len, netto etter skatt. Aksjene som er kjøpt klassifi-
seres som egne aksjer, presenteres for seg, og 
reduserer total egenkapital. Når egne aksjer selges, 
eller utstedes på nytt, innregnes mottatt beløp som 
en økning i egenkapitalen, og gevinst eller tap som 
følge av transaksjonen overføres til/fra opptjent 
egenkapital.

Omregningsreserve
Omregningsreserven inkluderer alle valutadifferan-
ser som oppstår ved omregning av regnskaper for 
virksomheter i utlandet, samt omregning av forplik-
telser som sikrer Akers nettoinvesteringer i uten-
landske datterselskaper.

Kurssikringsreserve
Sikringsreserven gjelder såkalte kontantstrømsi-
kringstransaksjoner som er inngått for å sikre mot 

endringer i inntekter og utgifter som følge av valu-
takursendringer. Resultateffekten av slike transak-
sjoner blir inkludert i resultatregnskapet ved resul-
tatføring av prosjektets inntekter og kostnader etter 
fremdrift basert på en oppdatert totalkalkyle for 
prosjektet. Sikringsreserven omfatter den delen av 
verdien som ennå ikke er resultatført, men som 
føres direkte i egenkapitalen. Reserven for virkelig 
verdi inkluderer akkumulert nettoendring i virkelig 
verdi av investeringer tilgjengelige for salg inntil 
investeringen fraregnes.

Eiendom, anlegg og utstyr
Innregning og måling
Anskaffelseskost for en enhet av eiendom, anlegg 
og utstyr innregnes som eiendel dersom det er 
sannsynlig at framtidige økonomiske fordeler knyt-
tet til eiendelen vil tilflyte foretaket, og eiendelens 
anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte. 
Eiendom, anlegg og utstyr vurderes til anskaffelse-
skost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og 
akkumulerte tap ved verdifall. Anskaffelseskost 
inkluderer utgifter som er direkte henførbare til kjøp 
av eiendelen. Anskaffelseskost for egentilvirkede 
eiendeler inkluderer utgifter til råvarer, direkte 
lønnsutgifter, andre kostnader som er direkte knyt-
tet 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. Anskaffelse-
skost kan også inkludere gevinster eller tap fra 
kontantstrømsikring ved kjøp av eiendom, anlegg 
og utstyr i utenlandsk valuta, overført fra egenkapi-
tal. Lånekostnader på lån opptatt for å finansiere 
bygging av eiendom, anlegg og utstyr aktiveres i 
løpet av perioden som er nødvendig for å fullføre 
en eiendel 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 komponenter. Gevinst eller tap ved 
salg av eiendom, anlegg og utstyr fastsettes som 
differansen mellom salgsbeløp og balanseført 
verdi. Beløpet som fremkommer, inkluderes i drifts-
resultatet før avskrivninger og amortiseringer. Hvis 
beløpet er vesentlig og ikke antas å være av tilba-
kevendende natur fremkommer beløpet under spe-
sielle driftsposter. Eiendeler som skal avhendes 
(holdt for salg), regnskapsføres til den laveste av 
bokført verdi og virkelig verdi med fratrekk for 
salgskostnader

Etterfølgende utgifter
Utgifter for å skifte ut en enkeltdel av eiendom, 
anlegg og utstyr innregnes i balanseført verdi der-
som det er sannsynlig med tilflyt av fremtidige øko-

nomiske fordeler, og kostnadene kan måles pålite-
lig. Bokført verdi av delen som skiftes ut fraregnes. 
Kostnader ved løpende vedlikehold av eiendom, 
anlegg og utstyr innregnes i resultatet når de pålø-
per.

Avskrivning
Eiendom, anlegg og utstyr avskrives lineært for 
hver komponent over estimert utnyttbar levetid. 
Leide eiendeler (finansiell leasing) 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 avskri-
ves ikke. Estimert utnyttbar levetid for inneværende 
periode og sammenligningsperioder er som følger:

 ■ Rigg, skip, fly og lignende 10–30 år
 ■ Maskiner og transportmidler 3–20 år
 ■ Bygninger og boliger 10-50 år

Avskrivningsmetode, restverdier og utnyttbar leve-
tid revurderes på balansedagen.

Driftsmidler knyttet til oljevirksomheten
Lete- og utviklingskostnader knyttet til olje- og 
gassfelt
Balanseførte letekostnader blir klassifisert som 
immaterielle eiendeler, og blir omklassifisert til 
materielle eiendeler ved start på utbygging. For 
regnskapsformål regnes feltet å gå inn i utbyg-
gingsfasen når lisenspartnerne har foretatt en 
beslutning om at feltet er drivverdig, eller når feltet 
er modnet til tilsvarende nivå. Alle kostnader for-
bundet med utbygging av kommersielle olje- og/
eller gassfelt blir balanseført som materielle eiende-
ler. Utgifter relatert til driftsforberedelser blir kost-
nadsført løpende. 

Konsernet benytter “successful efforts”-meto-
den ved regnskapsføring av lete- og utviklingskost-
nader. Alle letekostnader (inkludert seismiske 
anskaffelser, seismiske studier, bruk av egen tid), 
med unntak av kostnader knyttet til erverv av lisen-
ser og boring av letebrønner, blir kostnadsført 
løpende.

Kostnader knyttet til boring av letebrønner blir 
midlertidig balanseført i påvente av en evaluering av 
potensielle funn av olje- og gassreserver. Dersom 
det ikke blir funnet reserver, eller hvis funnene blir 
vurdert til ikke å være teknisk eller kommersielt 
utvinnbare, blir borekostnadene knyttet til letebrøn-
ner kostnadsført. Slike utgifter kan stå oppført i 
balansen i mer enn ett år. Hovedkriteriene er at det 
enten foreligger fastlagte planer for fremtidig boring 
i lisensen, eller at en utbyggingsbeslutning forven-
tes å foreligge i nær fremtid.
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For ervervede letelisenser gjør man først vurde-
ringen som beskrevet over; om det foreligger fast-
lagte planer for ytterligere aktivitet, eventuelt om 
utbygging vil bli besluttet i nær fremtid. Målingen av 
innregnet prospekter / letelisenser blir deretter 
basert på en salgsverdibetraktning, ut fra multipler 
per fat. Verdien per lisens blir beregnet ved å multi-
plisere riskede ressurser med en estimert verdi per 
fat basert på et gjennomsnitt av flere analytikervur-
deringer. 

Avskrivning av olje- og gassfelt
Utgifter relatert til boring og utstyr for letebrønner 
hvor det foreligger påviste og sannsynlige utbygde 
reserver, balanseføres og avskrives etter produk-
sjonsenhetsmetoden basert på de påviste og sann-
synlige reserver man forventer å utvinne fra brøn-
nen. Utbyggingskostnader relatert til konstruksjon, 
installasjon og ferdigstillelse av infrastrukturelle 
anlegg som plattformer, rørledninger og boring av 
produksjonsbrønner, balanseføres som produse-
rende olje- og gassfelt. Disse avskrives etter pro-
duksjonsenhetsmetoden basert på de påviste og 
sannsynlige utbygde reserver man forventer å 
utvinne i området i løpet av konsesjons- eller kon-
traktsperioden. Ervervede eiendeler som benyttes til 
utvinning og produksjon av petroleumsforekomster 
herunder lisensrettigheter, avskrives etter produk-
sjonsenhetsmetoden basert på påviste og sannsyn-
lige reserver. Reservegrunnlaget som benyttes for 
avskrivningsformål oppdateres minst en gang i året. 
Alle endringer i reservene som påvirker avskriv-
ningsberegningen blir reflektert prospektivt.

Immaterielle eiendeler
Goodwill
Alle virksomhetssammenslutninger i konsernet 
regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Goodwill 
representerer beløp som oppstår ved overtakelse 
av datterselskap, tilknyttede selskap og felleskon-
trollerte virksomheter. Goodwill fordeles på kon-
tantstrømgenererende enheter og blir testet årlig 
for verdifall. For tilknyttede selskap er balanseført 
verdi av goodwill inkludert i investeringens balan-
seførte verdi. Negativ goodwill ved overtakelse 
innregnes direkte i resultatregnskapet. I henhold til 
IFRS 3 kan minoritetsinteresser måles på bakgrunn 
av nettoverdien av identifiserbare eiendeler og gjeld 
i overdragende selskap eller en kan måle minori-
tetsinteressene til virkelig verdi, inklusiv et goodwil-
lelement. Valg av målemetode gjøres per oppkjøp. 
Goodwill etter IFRS 3 måles som en residual på 
overtakelsestidspunktet og utgjør summen av:

 ■ vederlaget overført ved virksomhetssammen-
slutningen,

 ■ balanseførte minoritetsinteresser, og
 ■ virkelig verdi av tidligere eierandeler på opp-

kjøpstidspunktet
 ■ fra denne summen trekkes nettobeløpet (nor-

malt virkelig verdi) av identifiserbare anskaffede 
eiendeler og overtatte forpliktelser.

Overtakelse av minoritetsinteresser innregnes som 
transaksjoner med eiere i deres egenskap av eiere 
og det oppstår derfor ikke goodwill i slike transak-
sjoner. I etterfølgende målinger vurderes goodwill til 
anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte 
tap ved verdifall.

Verdsettelsen av virkelig verdi på olje og gass 
lisenser er basert på kontantstrømmer etter skatt. 
Grunnen er at slike lisenser kun omsettes i marke-
det etter skatt basert på vedtak fra Finansdeparte-
mentet i tråd med § 10 i Petroleumsskatteloven. 
Kjøper kan derfor ikke kreve fradrag for vederlaget 
med virkning for beskatningen gjennom avskrivnin-
ger. Det foretas avsetning for utsatt skatt av forskjell 
mellom anskaffelseskost og overtatt skattemessig 
avskrivningsbase i henhold til IAS 12 punkt 15 og 
24. Motpost til denne utsatte skatt blir goodwill. Den 
goodwill som oppstår er dermed en teknisk effekt 
av utsatt skatt.

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

Utgifter til utviklingsaktiviteter, hvor forskningsre-
sultater er benyttet i en plan eller modell for produk-
sjon av nye eller vesentlig forbedrede produkter eller 
prosesser, blir balanseført i den grad produktet eller 
prosessen er teknisk og kommersielt gjennomførbar 
og konsernet har tilstrekkelige ressurser til å ferdig-
stille utviklingen. Utgiftene som aktiveres, inkluderer 
materialkostnader, direkte lønnskostnader og en 
andel av fellesutgifter. Andre utviklingsutgifter blir 
innregnet i resultatregnskapet i den perioden de 
påløper.

Balanseførte utviklingsutgifter vurderes til 
anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivnin-
ger og tap ved verdifall.

Andre immaterielle eiendeler
Andre immaterielle eiendeler (patenter, varemerker, 
fiskekonsesjoner og andre rettigheter) som anskaf-
fes, vurderes til anskaffelseskost, fratrukket eventu-
elle akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall. 

Utgifter til intern utviklet goodwill og varemerker 
innregnes i resultatregnskapet i den perioden de 
påløper.

Kjøp, salg og bytte av lisenser
Ved oppkjøp av lisenser som gir rettigheter til leting 
etter og utvinning av petroleum, vurderes det for 
hvert oppkjøp om kjøpet skal klassifiseres som 
virksomhetssammenslutning eller kjøp av eiendel. 
Som hovedregel vil kjøp av lisenser som er under 
utbygging eller er i produksjon blir behandlet som 
virksomhetssammenslutning. Andre kjøp av lisen-
ser blir som regel behandlet som kjøp av eiendel. 

Olje- og gassproduserende lisenser
For olje- og gassproduserende eiendeler, samt 
lisenser i utbyggingsfasen, blir anskaffelseskostna-
den allokert mellom balanseførte leteutgifter, lisens-
rettigheter, produksjonsanlegg og utsatt skatt. 

I forbindelse med avtale om kjøp/bytte av ande-
ler blir det mellom partene fastsatt et tidspunkt for 
overtakelse av netto kontantstrøm fra effektiv dato 
(ofte satt til 1. januar). I perioden mellom effektiv 
dato og gjennomføringsdato vil selger inkludere den 
kjøpte andelen i selgers regnskap. I henhold til 
kjøpsavtalen skjer det et oppgjør mot selger av 
netto kontantstrøm fra eiendelen i perioden fra 
effektiv dato til gjennomføringsdato (Pro&Contra 
oppgjør). Pro&Contra oppgjøret vil bli justert mot 
gevinst/tap hos selger og mot eiendelen hos kjøper, 
idet oppgjøret (etter reduksjon for skatt) anses som 
en del av vederlaget i transaksjonen. Fra og med 
gjennomføringsdato inkluderes inntekter og kostna-
der i resultatet hos kjøper.

Skattemessig vil kjøper medta til beskatning 
netto kontantstrøm (Pro&Contra) og eventuelt øvrige 
inntekter og kostnader fra og med effektiv dato. Det 
gjøres ikke avsetning for utsatt skatt knyttet til 
erverv av lisenser som er definert som kjøp av eien-
deler. 

 
Farm-in avtaler
Farm-in avtaler blir vanligvis inngått i lete- og 
utbyggingsfasen og kjennetegnes ved at selger 
avstår fra fremtidige økonomiske fordeler, i form av 
reserver, i bytte for reduserte fremtidige finansier-
ingsforpliktelser. Et eksempel kan være at en 
lisensandel overtas mot dekning av selgers andel 
av utgiftene relatert til boring av en brønn. I letefa-
sen bokfører konsernet normalt farm-in avtaler 
basert på historisk kost, da virkelig verdi oftest er 
vanskelig å måle. I utbyggingsfasen derimot bokfø-
res farm-in avtaler som anskaffelser til virkelig verdi 
når konsernet er kjøper, og som salg til virkelig 
verdi når konsernet er selger av andel av olje- og 

gasseiendeler. Virkelig verdi bestemmes av de 
kostnader som det er avtalt at kjøper påtar seg.

Bytte
Bytte av eiendeler måles til virkelig verdi av den 
eiendelen som avstås, med mindre transaksjonen 
mangler kommersiell substans eller virkelig verdi av 
verken ervervet eller avhendet eiendel er reelt mål-
bar. I letefasen bokfører konsernet normalt bytter 
basert på historisk kost, da virkelig verdi oftest er 
vanskelig å måle.

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 leieavtaler (finansiell 
leasing). Finansielle leieavtaler innregnes ved leie-
avtalens begynnelse til en verdi tilsvarende den 
laveste av virkelig verdi av den leide eiendelen og 
nåverdien av minsteleie. Etter førstegangsinnreg-
ning brukes samme regnskapsprinsipp som for 
tilsvarende eiendel. Leieinnbetalinger fordeles på 
finansieringskostnader og reduksjon i leieforpliktel-
ser. Finansieringskostnader føres som finanskost-
nad i resultatregnskapet. Leieavtaler der en vesent-
lig del av risiko og fordel forbundet med eierskap 
beholdes av utleier, klassifiseres som operasjonelle 
leieavtaler. Innbetalinger i henhold til operasjonelle 
leieavtaler med fradrag for eventuelle incentiver 
mottatt fra utleier, kostnadsføres lineært i resul-
tatregnskapet slik at det blir en konstant periodisk 
rentesats beregnet på gjenværende forpliktelse i 
balansen.

Biologiske eiendeler
Ved regnskapsføring av levende fisk er hovedrege-
len at slike eiendeler måles til virkelig verdi fratruk-
ket estimerte salgskostnader. Aker estimerer virke-
lig verdi av biologiske eiendeler basert på markeds-
pris for sløyd fisk på balansedagen. Fisk i sjø under 
slaktevekt baseres på de samme prinsipper, men 
prisen justeres etter hvor langt fisken har kommet i 
vekstsyklusen. Prisen justeres ikke lavere enn kost-
pris med mindre en forventer et tap ved fremtidig 
salg. Andre biologiske eiendeler (rogn, yngel, smolt) 
verdsettes til kostpris da det har skjedd liten biolo-
gisk transformasjon.

Varelager
Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaf-
felseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelse-
skost er basert på først-inn først-ut (FIFO) prinsip-
pet. For produserte varer og arbeid under utføring 
omfatter anskaffelseskostnad kostnader til råvarer, 
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direkte arbeid og andre direkte kostnader samt 
tilhørende faste produksjonskostnader (som bereg-
nes med utgangspunkt i normal kapasitetsutnyt-
telse); lånekostnader inkluderes ikke. I anskaffelse-
skost for beholdninger kan også elementer overført 
fra egenkapitalen være inkludert. Dette vil være 
gevinster eller tap i forbindelse med kontantstrøm-
sikring ved kjøp i utenlandsk valuta. Netto realiser-
bar verdi er antatt salgspris under normale forret-
ningsforhold med fradrag av kostnadene forbundet 
med ferdigstillelse og salg.

Anleggskontrakter
Salgsinntekter fra anleggskontrakter innregnes etter 
prosent av ferdigstillelse, primært basert på en sam-
menligning av påløpte kontraktskostnader og esti-
merte totale kontraktskostnader. Dersom 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 fremti-
dige tap på arbeid utført i henhold til inngåtte kon-
trakter, kostnadsføres og klassifiseres som periodi-
sert kostnad/avsetning under kortsiktig gjeld i balan-
sen. 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 sann-
synlig og pålitelige estimater kan utarbeides. Pro-
sjektkostnader omfatter kostnader direkte knyttet til 
den enkelte kontrakt samt indirekte kostnader som 
kan henføres til gjeldende kontrakt. Opparbeidet 
prosjektinntekt klassifiseres som driftsinntekt i resul-
tatregnskapet. Løpende prosjekter klassifiseres som 
prosjekter under utførelse i balansen. Forskudd fra 
kunder motregnes i balansen mot kontrakter under 
utførelse i den utstrekning forskuddet er medgått til 
å finansiere beholdninger knyttet til det oppdrag 
forskuddet gjelder. Mottatte kundeforskudd utover 
det som er avregnet mot beholdninger klassifiseres 
som kortsiktig gjeld.

Verdifall
Finansielle eiendeler
På balansedagen vurderes finansielle eiendeler 
med hensyn til om det er objektive indikasjoner på 
verdifall. En finansiell eiendel regnes for å være 
utsatt for verdifall dersom det finnes objektive indi-
kasjoner på at en eller flere hendelser har hatt en 
negativ effekt på estimert fremtidig kontantstrøm 
for eiendelen, og dette kan måles pålitelig.

Tap ved verdifall knyttet til en finansiell eiendel 
som måles til amortisert kost utgjør forskjellen mel-
lom balanseført verdi og nåverdi av estimerte fremti-
dige kontantstrømmer, diskontert med opprinnelig 
effektiv rente. Når en etterfølgende hendelse gjør at 

verdifallet reduseres, skal det tidligere innregnede 
tapet ved verdifall reverseres. Det reverserte beløpet 
innregnes i resultatet.

Tap ved verdifall på investering tilgjengelige for 
salg innregnes ved å overføre akkumulerte tap som 
har blitt innregnet i andre inntekter og kostnader og 
presentert som virkeligverdireserve i egenkapitalen, 
til resultatet. Det akkumulerte tapet som blir fjernet 
fra andre inntekter og kostnader og regnskapsført i 
resultatet er differansen mellom anskaffelseskost, 
med fradrag for eventuell tilbakebetaling av hoved-
stol og amortisering, og dagens virkelige verdi, med 
fradrag for eventuelle verdifall som tidligere er inn-
regnet i resultatregnskapet. Endringer i avsetnin-
gene for verdifall som reflekterer tidsverdi, innregnes 
som renteinntekter. 

Tap ved verdifall reverseres dersom reverserin-
gen objektivt kan knyttes til en hendelse som finner 
sted etter at tapet ble innregnet. For gjeldsinstru-
menter klassifisert som tilgjengelige for salg, innreg-
nes reverseringen i resultatet. For egenkapitalinstru-
menter klassifisert som tilgjengelige for salg innreg-
nes reverseringen i andre inntekter og kostnader i 
totalresultatet.

Konsernet har ikke finansielle investeringer som 
holdes til forfall.

Ikke-finansielle eiendeler
På balansedagen vurderes det om det er indikasjon 
på verdifall knyttet til balanseført verdi av ikke-fi-
nansielle eiendeler, med unntak av biologiske eien-
deler, varelager og eiendeler ved utsatt skatt.

Er slike indikasjoner tilstede, estimeres eiende-
lens gjenvinnbare beløp. For goodwill og immateri-
elle eiendeler som ennå ikke er tilgjengelige for 
bruk, eller som har ubestemt utnyttbar levetid, esti-
meres gjenvinnbart beløp på balansedagen.

Gjenvinnbart beløp for en eiendel eller en kon-
tantgenererende enhet er det høyeste av bruksverdi 
og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Ved vurde-
ring av bruksverdi neddiskonteres estimerte fremti-
dige kontantstrømmer til nåverdi med en markeds-
basert diskonteringsrente før skatt.

Renten hensyntar tidsverdien av penger og eien-
delsspesifikk risiko.

Med test av verdifall som formål er eiendeler 
som ikke er testet individuelt gruppert i den minste 
identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer 
inngående kontantstrømmer, og som i all vesentlig-
het er uavhengige av inngående kontantstrømmer 
fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler (kon-
tantgenererende enhet).

Goodwill allokeres til den kontantgenererende 
enheten som forventes å få økonomiske fordeler av 
virksomhetssammenslutningen.

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

Tap ved verdifall knyttet til goodwill reverseres 
ikke. For andre eiendeler vurderes det på balanse-
dagen om det finnes indikasjoner på at tap ved ver-
difall ikke lenger er til stede eller er redusert.

Tap ved verdifall reverseres dersom estimatene i 
beregningen av det gjenvinnbare beløpet er endret. 
Reversering foretas kun inntil balanseført verdi til-
svarer verdien som ville vært balanseført, netto etter 
avskrivning, dersom tap ved verdifall tidligere ikke 
var innregnet.

Ytelser til ansatte
Lønn og pensjon
Kortsiktig ytelser til ansatte som lønn vurderes på 
udiskontert basis og innregnes som kostnad etter 
hvert som tjenesten utføres.

Konsernet har både ytelsesbaserte og inn-
skuddsbaserte pensjonsordninger. For ytelsesba-
serte pensjonsordninger er forpliktelsen innregnet 
lik nåverdien av den ytelsesbaserte forpliktelsen på 
balansedagen minus virkelig verdi av ordningens 
eiendeler, med justeringer for aktuarielle gevinster/
tap og kostnader ved tidligere perioders pensjons-
opptjening. Den ytelsesbaserte forpliktelsen bereg-
nes av uavhengige aktuarer og måles som nåver-
dien av estimerte fremtidige kontantutbetalinger. 
Kostnadene ved å stille pensjoner til rådighet belas-
tes resultatregnskapet slik at de regulære kostna-
dene fordeles over de ansattes antall tjenesteår. 
Aktuarielle gevinster og tap som forårsakes av erfa-
ringsjusteringer, endringer i aktuarielle forutsetnin-
ger og endringer i pensjonsordninger regnskapsfø-
res over det gjennomsnittlige antall gjenværende 
tjenesteår for de ansatte det gjelder. For innskudds-
baserte pensjonsordninger betales innskuddene til 
pensjonsforsikringsordninger. Når innskuddene er 
betalt, gjenstår ingen ytterligere betalingsforpliktel-
ser. Innbetalinger til innskuddsbaserte pensjonsord-
ninger belastes resultatregnskapet for den perioden 
innskuddet gjelder.

Aksjebaserte godtgjørelser
Aksjebasert godtgjørelse regnskapsføres i samsvar 
med IFRS 2 Aksjebasert betaling. Aksjebasert 
godtgjørelse måles til virkelig verdi, og kostnadsfø-
res over opptjeningsperioden. Alle endringer i vir-
kelig verdi av forpliktelsen resultatføres i perioden.

Avsetninger
En avsetning innregnes når det foreligger en lovbe-
stemt eller underforstått forpliktelse, som følge av 
en tidligere hendelse, det er sannsynlig at dette vil 
medføre utbetaling eller overføring av andre eien-
deler for å gjøre opp forpliktelsen, og forpliktelsen 
kan måles på en pålitelig måte. Beregnet avsetning 
utgjør nåverdi av forventet fremtidig kontantstrøm, 
neddiskontert med en markedsbasert diskonte-
ringsrente før skatt. Renten hensyntar tidsverdien 
av penger og risikoen knyttet til forpliktelsen.

Garantier
Garantiavsetning innregnes når underliggende pro-
dukter eller tjenester er solgt. Avsetningen gjøres 
på grunnlag av historiske data, og med en sann-
synlighetsvekting av mulige utfall.

Omstrukturering
Avsetning for omstrukturering innregnes når kon-
sernet har godkjent en detaljert og formell omstruk-
tureringsplan, og omstruktureringen enten er påbe-
gynt eller er kunngjort for de som berøres.

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

Nedstengnings- og fjerningskostnader
I henhold til konsesjonsvilkårene for de lisenser 
som konsernet deltar i, kan den norske stat ved 
produksjonsopphør eller når lisensperioden utløper 
pålegge rettighetshaverne å fjerne installasjonene 
helt eller delvis. Ved første gangs innregning av en 
nedstengnings- og fjerningsforpliktelse regnskaps-
fører konsernet nåverdien av fremtidige utgifter til 
nedstengning og fjerning. En tilsvarende eiendel 
regnskapsføres som varig driftsmiddel, og avskri-
ves ved bruk av produksjonsenhetsmetoden. End-
ring i tidsverdi (nåverdi) av forpliktelsen knyttet til 
nedstengning og fjerning kostnadsføres som en 
finanskostnad, og øker balanseført forpliktelse for 
fremtidige utgifter til nedstenging og fjerning. End-
ring i beste estimat for utgifter knyttet til nedsteng-
ning og fjerning regnskapsføres mot balansen. Dis-
konteringsrenten som benyttes ved beregning av 
virkelig verdi av nedstengnings- og fjerningsforplik-
telsen er risikofri rente tillagt et kredittrisikoelement.
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Prinsipper for inntektsføring
Inntekter innregnes kun hvis det er sannsynlig at 
fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte Aker og 
disse fordelene kan måles på en pålitelig måte. 
Inntekter omfatter her brutto tilførsel av økonomisk 
gevinst som Aker mottar for egen regning.

Salg av varer
Inntekter fra salg av varer resultatføres når Aker har 
overført det vesentligste av risiko og fordeler ved 
eierskapet til kjøperen, og ikke lenger har kontroll 
eller administrativ innflytelse over varene.

Salg av petroleumsprodukter
Salg av petroleumsprodukter inntektsføres på basis 
av konsernets ideelle andel av produksjonen i peri-
oden, uavhengig av faktisk salg (rettighetsmeto-
den).

Tjenesteyting og anleggskontrakter
Inntekter fra tjenesteyting og anleggskontrakter 
innregnes i resultatregnskapet etter grad av ferdig-
stillelse av transaksjonen på balansedagen. Fullfø-
ringsgraden vurderes på grunnlag av en gjennom-
gang av arbeid utført. Så snart utfallet av en kon-
trakt kan estimeres pålitelig, innregnes kontrakt-
sinntekter og -kostnader forholdsmessig i 
resultatregnskapet etter kontraktens fullførings-
grad. Fullføringsgrad vurderes på grunnlag av en 
gjennomgang av arbeid utført. Forventet kontrakt-
stap innregnes direkte i resultatregnskapet.

Leieinntekter
Inntekter relatert til bareboat charter blir innregnet 
over leieperioden. Time-charter kontrakter kan 
inneholde et element av inntektsdeling med befrak-
ter. Inntekter relatert til inntektsdeling blir innregnet 
i resultatet når beløpet kan estimeres pålitelig.

Offentlige tilskudd
Et ubetinget offentlig tilskudd innregnes i resultatet 
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 
utgifter, innregnes i resultatet på en systematisk 
måte i de samme periodene som utgiftene påløper. 
Tilskudd som kompenserer for anskaffelseskost av 
en eiendel, innregnes i resultatet på en systematisk 
måte over eiendelens utnyttbare levetid.

Kostnader
Leieavtaler
Leiebetalinger under operasjonelle leieavtaler inn-

regnes i resultatet lineært over leieperioden. Leiein-
sitamenter som mottas innregnes som en integrert 
del av totale leiekostnader.

I en finansiell leieavtale fordeles minsteleie mel-
lom finanskostnader og reduksjon i utestående for-
pliktelse. Finanskostnaden fordeles over leieperio-
den 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 betingelsene 
for variabel leie er oppfylt og justeringsbeløpet er 
kjent.

Finansinntekter og -kostnader
Finansinntekt består av renteinntekt på finansielle 
investeringer (inkludert finansielle eiendeler klassifi-
sert som tilgjengelig for salg), mottatt utbytte, 
salgsgevinst knyttet til finansielle eiendeler tilgjen-
gelige for salg, endring i virkelig verdi for finansielle 
eiendeler til virkelig verdi over resultatet, samt 
gevinst på sikringsinstrumenter innregnet i resulta-
tet. Renteinntekter innregnes ved bruk av effektiv 
rentemetoden.

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 sik-
ringsinstrumenter. Lånekostnader som ikke er 
direkte henførbare til anskaffelse, tilvirkning eller 
produksjon av en kvalifiserende eiendel, innregnes i 
resultatet ved bruk av effektiv rentemetode. 

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 egen-
kapital, som innregnes i egenkapitalen.

Periodeskatt er betalbar skatt på skattepliktig 
inntekt for året, basert på skattesatser som var ved-
tatt eller i all hovedsak vedtatt på balansedagen. 
Endring i beregnet periodeskatt for tidligere år inn-
går i beløpet.

Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller 
mellom balanseførte verdier og skattemessige ver-
dier på eiendeler og forpliktelser på balansedagen.

For følgende midlertidige forskjeller innregnes 
ikke utsatt skatt:

 ■ førstegangsinnregning av eiendeler eller forplik-
telser i en transaksjon som ikke er en virksom-

hetssammenslutning og som ikke påvirker regn-
skapsmessig eller skattepliktig inntekt ved inn-
regning

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

 ■ skatteøkende midlertidige forskjeller ved første-
gangsinnregning av goodwill

Utsatt skatt måles ved bruk av forventet skattesats 
på tidspunkt for reversering av de midlertidige for-
skjellene.

Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt 
motregnes dersom:

 ■ konsernet har juridisk rett til å motregne eiende-
ler og forpliktelser ved periodeskatt

 ■ eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt gjelder 
inntektsskatt som ilegges av samme skatte-
myndighet på samme skattepliktige enhet, eller 
ulike skattepliktige enheter som har til hensikt å 
gjøre opp skatten netto, eller å realisere enhete-
nes 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.

Akers datterselskap Det norske oljeselskap er 
som et utvinningsselskap underlagt spesialbestem-
melsene i petroleumsskatteloven. Av inntekt fra sok-
kelvirksomhet skal det betales alminnelig selskaps-
skatt (28 prosent), og en særskatt (50 prosent). Sel-
skapet kan kreve utbetalt fra staten skatteverdien av 
pådratte leteutgifter så langt disse ikke overstiger 
årets skattemessige underskudd allokert til sokkel-
virksomhet. Fordringen er inkludert i linjen beregnet 
skatt til utbetaling i balansen.

Avviklet virksomhet
Avviklet virksomhet er en separat og vesentlig del 
av en virksomhet eller et separat og vesentlig geo-
grafisk område, som er solgt eller klassifiseres som 
holdt for salg. Det kan også være et datterselskap 
anskaffet kun med den hensikt å videreselge det. 
Klassifisering som avviklet virksomhet skjer ved 
avhendelse eller tidligere dersom virksomheten 
oppfyller kriteriene for klassifisering som holdt for 
salg.

Gevinst og resultat fra avviklet virksomhet (netto 
etter skatt) omklassifiseres og presenteres i resul-
tatregnskapet på egen linje. Sammenlignbare tall 
omarbeides tilsvarende.

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

Resultat per aksje
Beregningen av resultat per aksje er basert på 
resultat henførbart til ordinære aksjer ved bruk av 
vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer i 
perioden, etter fradrag av gjennomsnittlig antall 
egne aksjer i perioden.

Beregningen av utvannet resultat per aksje sam-
svarer med beregningen av ordinært resultat per 
aksje, men gir samtidig virkning for alle utvannende 
potensielle ordinære aksjer utestående i perioden, 
dvs.: Resultatet henførbart til ordinære aksjer økes 
med etter skattebeløp av utbytte og renter som er 
inntektsført i perioden når det gjelder de utvan-
nende potensielle ordinære aksjene, og justeres for 
eventuelle andre endringer i inntekt eller kostnad 
som ville følge av konvertering av de utvannende 
potensielle ordinære aksjene. Vektet gjennomsnittlig 
antall 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 inne-
værende års regnskapspresentasjon.

Segmentrapportering
Aker identifiserer segmenter basert på konsernets 
interne ledelses- og rapporteringsstruktur. Selska-
pets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for 
allokering av ressurser til og vurdering av inntjening 
i driftssegmentene, er definert som CFO, konsern-
sjef og styret. Aker introduserte en ny rapporte-
ringsstruktur i 2012. Det tidligere segmentet Fond-
sinvesteringer er nå inkludert i Finansielle investe-
ringer. Aktivitetene i konsernet er derfor nå inndelt i 
to hoveddeler: Industrielle investeringer og Finansi-
elle investeringer. Innregning og måling anvendt i 
segmentrapporteringen er konsistent med de regn-
skapsprinsipper som er anvendt ved utarbeidelsen 
av årsregnskapet. Salg mellom segmentene skjer 
på forretningsmessige vilkår. Sammenligningsdata 
utarbeides vanligvis for endringer i rapporterings-
segmenter. Se note 8 for Driftssegmenter.
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Note 4  Fastsettelse av virkelig verdi

Regnskapsprinsipper og note informasjon krever at 
virkelig verdi fastsettes, både for finansielle og 
ikke-finansielle eiendeler og forpliktelser. Virkelig 
verdi fastsettes for måle- og/eller opplysningsfor-
mål, basert på metoder beskrevet nedenfor. Der 
det er relevant er det gitt ytterligere informasjon om 
de forutsetninger som er anvendt i notene for de 
respektive eiendeler og forpliktelser.

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

Immaterielle eiendeler
For patenter og varemerker overtatt i en virksom-
hetssammenslutning er virkelig verdi basert på esti-
mert 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 salgspris i ordinær 
virksomhet fratrukket utgifter til ferdigstilling og 
salg, tillagt en fortjenestemargin basert på nødven-
dig innsats for å ferdigstille og selge varelager.

Biologiske eiendeler
Virkelig verdi av biologiske eiendeler er estimert 
basert på markedspris for sløyd fisk på balanseda-
gen. Fisk i sjø under slaktevekt baseres på de 
samme prinsipper, men prisen justeres etter hvor 
langt fisken har kommet i vekstsyklusen. Andre 
biologiske eiendeler (rogn, yngel, smolt) verdsettes 
til kostpris da det har skjedd liten biologisk trans-
formasjon.

Investeringer i aksjer og obligasjoner
Noterte verdipapirer
Virkelig verdi av noterte verdipapirer settes til bør-
skurs (siste kjøpskurs) på balansedagen for likvide 
investeringer.

Unoterte verdipapirer
Det brukes flere verdsettelsesmetoder for å måle 
virkelig verdi av unoterte investeringer. I tilfeller 
hvor det nylig har skjedd en armlengdes transak-
sjon i det aktuelle verdipapiret danner transak-
sjonsprisen grunnlag for verdi. Dersom det ikke 
nylig har forekommet en armlengdes transaksjon, 
utledes selskapets verdi gjennom en relativ verd-
settelse av sammenlignbare noterte selskaper, jus-
tert for individuelle egenskaper som størrelses- og 
utvalgsforskjeller mellom sammenlignbare selska-
per. En annen metode som benyttes for disse er å 
neddiskontere estimerte fremtidige kontantstrøm-
mer til nåverdi med en markedsbasert diskonte-
ringsrente før skatt. Det brukes også andre verd-
settelsesmetoder enn beskrevet ovenfor i tilfeller 
hvor disse bedre gjenspeiler virkelig verdi av en 
unotert investering.

I Converto Capital Fund måles verdi av unoterte 
verdipapirer med basis i prinsipper fra ”International 
Private Equity and Venture Capital Valuation Guide-
lines”.

Kundefordringer og andre fordringer
Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordrin-
ger, med unntak av anleggskontrakter under utfø-
relse, beregnes som nåverdi av fremtidige kontant-
strømmer, diskontert med markedsrenten på balan-
sedagen.

Derivater
Valutaterminer er målt til virkelig verdi basert på 
observert terminkurs på kontrakter med tilsvarende 
løpetid på balansedagen. Virkelige verdi på rente-
bytteavtaler er nåverdien av fremtidige kontant-
strømmer beregnet ut fra observerte markedsrenter 
og valutakurser på balansedagen inkludert påløpte 
renter.

Finansielle forpliktelser som ikke er derivater
Virkelig verdi fastsettes for informasjonsformål. 
Virkelig verdi på likvide børsnoterte obligasjoner er 
basert på markedskurser, andre forpliktelser bereg-
nes som nåverdien av fremtidige kontantstrømmer 
for renter og avdrag, diskontert med markedsren-
ten på balansedagen. For konvertible obligasjoner 
skilles konverteringsretten og lånet, for lånet 
anvendes en markedsrente gjeldende for tilsva-
rende lån uten konverteringsrett. For finansielle 
leieavtaler er markedsrenten basert på tilsvarende 
leieavtaler.

Note 5  Finansiell risikostyring og 
eksponering

Finansiell risiko
Aker konsernet består av ulike typer virksomhet 
som i varierende grad er eksponert for finansiell 
risiko hvor de vesentligste elementene er kreditt-, 
likviditet- og markedsrisiko (blant annet valuta- og 
renterisiko). Formålet med risikostyring er pålitelig å 
kunne måle og styre finansielle risikoer, og gjennom 
dette øke forutsigbarhet og samtidig minimere 
negative effekter på Akers finansielle resultater. 
Konsernet bruker ulike finansielle instrumenter i 
aktiv styring av konsernets finansielle eksponering. 

Aker ASA har utarbeidet egne retningslinjer for 
hvordan finansiell risiko skal følges opp. Dette føl-
ges opp løpende og rapporteres som et minimum 
kvartalsvis. De operative selskapene i konsernet har 
tilsvarende utarbeidet egne retningslinjer basert på 
det enkelte selskaps eksponering for de forskjellige 
typer finansiell risiko. 

Kapitalforvaltning
En viktig målsetting i Akers finansielle strategi er å 
sikre finansiell handlefrihet på kort og lang sikt for å 
kunne delta i attraktive muligheter samt å jobbe 
mot de langsiktige målsetningene. Aker ønsker å 
opprettholde en sterk kapitalbase og tilstreber en 
konservativ plasseringsstrategi med minimal risiko. 
Samtidig skal plasseringene være fleksible med 
hensyn til likviditet. 

Treasury området i Aker ASA er rendyrket mot 
passivasiden av balansen med ansvar for innlån, 
rente og valuta. Det er et eget område med fokus 
på Finansielle Investeringer, som inkluderer alle 
finansielle eiendeler, inkludert kontanter, fordringer 
og fondsandeler. Gjennom utøvelse av aktivt eier-
skap, vil Aker bidra til å gjøre hvert selskap i porte-
føljen selvstendig og robust. Finansielt innebærer 
det at Aker vil søke å kun investere i aksjer i selska-
per som inngår i den industrielle porteføljen, og at 
hvert underliggende selskap i denne porteføljen skal 
hente fremmedkapital fra eksterne kilder når det er 
tilstrekkelig modent og kan stå på egne ben. Aker 
ønsker å rendyrke sin eierprofil ved å trekke seg ut 
som långiver på sikt.

Avkastningsmål for de industrielle investeringene 
over tid er 12 prosent. For den finansielle porteføljen 
avhenger avkastningskravet av porteføljens sam-
mensetning, bl.a. størrelsen på kontantbeholdnin-
gen og fordringsmassens risikoprofil. I tillegg til 
avkastningskravet har Aker definert et antall finansi-
elle måltall («FTIs») som søker å regulere forholdet 
mellom kontanter og rentebærende gjeld samt for 

kapitalstrukturen. Disse måltallene fungerer som 
retningslinjer ved investerings- og kapitalalloke-
ringsaktiviteter.

Aker ASAs utbyttepolitikk tar utgangspunkt i at 
selskapet til enhver tid skal ha en solid balanse og 
likviditetsreserver som er tilstrekkelig til å håndtere 
fremtidige forpliktelser. Samtidig ønsker selskapet å 
utbetale et årlig utbytte på 2-4 prosent av verdijus-
tert egenkapital. Ved beregning av verdijustert egen-
kapital legges børskurs på Akers børsnoterte inves-
teringer til grunn. 

Aker har også utstedt gjeld i det norske kapital-
markedet gjennom obligasjoner. 

Kredittrisiko
Ledelsen for det enkelte operative selskap har fast-
satt retningslinjer for kredittgivning, og eksponering 
for kredittrisiko følges opp løpende.

Konsernets finansielle eiendeler er bankinn-
skudd og kontanter, kundefordringer og andre for-
dringer, derivater og aksjeinvesteringer. Konsernets 
kredittrisiko ligger hovedsakelig i balanseposter 
relatert til kundefordringer. Balanseførte beløp er 
netto etter eventuelle avsetninger for potensielt tap, 
basert på tidligere erfaring og vurdering av dagens 
situasjon. Kredittvurderinger gjennomføres for alle 
kunder som anmoder om kreditt utover et visst 
beløp. 

Transaksjoner som involverer finansielle deriva-
ter er med motparter som konsernet har en signert 
avregningsavtale med, og som har god kredittver-
dighet. Siden alle vesentlige motparter har høy kre-
dittverdighet, forventes det ikke at noen av motpar-
tene ikke vil være i stand til å oppfylle sine forpliktel-
ser.
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Eksponering for kredittrisiko
Den maksimale eksponeringen for kredittrisiko er reflektert i balanseført verdi av hver enkelt finansiell eiendel,  
inklusive finansielle derivater. Maksimal eksponering for kredittrisiko på rapporteringstidspunktet var:

2012 Maksimal eksponering for kredittrisiko

Beløp i millioner kroner Note

Holdt for 
omsetning 

over resultat

Øremerket til 
virkelig verdi 
over resultat

Tilgjengelig for 
salg

Fordringer til 
amortisert 

kost

Derivater som 
sikrings- 

instrument Holdt til forfall
Kontanter og 

bankinnskudd Sum

Finansielle rentebærende anleggsmidler 19  -  -  847  219  -  -  417  1 483 
Andre anleggsmidler inkl. langsiktige derivater 20  8  -  -  225  -  -  -  233 
Prosjekter under utførelse 22  -  -  -  378  -  -  -  378 
Kundefordr., øvrige rentefrie kortsiktige fordringer 23  -  -  -  1 226  -  -  -  1 226 
Kortsiktige derivater 38  -  -  -  -  6  -  -  6 
Rentebærende kortsiktige fordringer 24  23  -  -  5  -  -  -  28 
Kontanter og kontantekvivalenter 25  -  -  -  -  -  -  5 471  5 471 

Sum  32  -  847  2 052  6  -  5 888  8 825 

Derivater holdt for omsetning over resultat i 2012 er 8 millioner kroner. I 2011 var det 8 millioner kroner.

2011 Maksimal eksponering for kredittrisiko

Beløp i millioner kroner Note

Holdt for 
omsetning 

over resultat

Øremerket til 
virkelig verdi 
over resultat

Tilgjengelig for 
salg

Fordringer til 
amortisert 

kost

Derivater som 
sikrings- 

instrument Holdt til forfall
Kontanter og 

bankinnskudd Sum

Finansielle rentebærende anleggsmidler 19  -  -  960  179  -  -  258  1 397 
Andre anleggsmidler inkl. langsiktige derivater 20  8  -  -  58  -  -  -  65 
Prosjekter under utførelse 22  -  -  -  406  -  -  -  406 
Kundefordr., øvrige rentefrie kortsiktige fordringer 23  -  -  -  1 253  -  -  -  1 253 
Kortsiktige derivater 38  -  -  -  -  9  -  -  9 
Rentebærende kortsiktige fordringer 24  22  -  -  4  -  -  -  26 
Kontanter og kontantekvivalenter 25  -  -  -  -  -  -  5 463  5 463 

Sum  29  -  960  1 900  9  -  5 721  8 619 
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Kundefordringer er fordelt som følger på hovedselskaper: 

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Industrielle investeringer:
Det norske oljeselskap  102  146 
Aker BioMarine  82  64 
Ocean Yield  39  - 
Aker Seafoods 1)  5  - 

Finansielle investeringer:
Aker Philadelphia Shipyard  89  2 
Norway Seafoods/Aker Seafoods 1)  264  274 
Ocean Harvest  16  31 
Aker Floating Production 2)  -  63 
Øvrige selskaper  106  11 

Sum kundefordringer  702  592 

1) Aker Seafoods er overført til industrielle investeringer i 2012
2) Inkludert i Ocean Yield i 2012

Norway Seafoods inngår kredittforsikring for de fleste kunder som anmoder om kreditt utover 100 000 
kroner. Tap på kundefordringer i Norway Seafoods i prosent av driftsinntekter var 0,09 og 0,1 i 2012 
og 2011.

Maksimal eksponering for kredittrisiko knyttet til kundefordringer på balansedagen fordelt etter 
kundetype var:

Beløp i millioner kroner

Netto  
kundefordring

2012 

Netto  
kundefordring

2011 

Industrikunder  239  246 
Engrosvirksomhet  221  160 
Detaljister  231  170 
Sluttbrukere  10  2 
Øvrige  1  14 

Sum kundefordringer  702  592 

Aldersfordeling kundefordringer og avsetninger for verdifall er som følger:

Beløp i millioner kroner

Brutto 
kunde-

fordring 
2012

Avsatt for
verdifall 

2012

Brutto 
kunde-

fordring 
2011

Avsatt for
verdifall 

2011

Ikke forfalt  565  (2)  427  (7)
Forfalt 0-30 dager  117  -  122  (2)
Forfalt 31-120 dager  18  (1)  37  - 
Forfalt 121-365 dager  7  (3)  19  (5)
Forfalt mer enn 1 år  9  (9)  14  (14)

Sum kundefordringer  717  (14)  619  (27)

Innregnet tap ved verdifall  (10)  (5)

Innregnet tap ved verdifall på kundefordringer er inkludert i driftskostnader i resultatregnskapet.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser etter hvert 
som de forfaller. Styring av likviditetsrisikoen innebærer at konsernet skal ha tilstrekkelig beholdning av 
kontanter og kontantekvivalenter til å oppfylle forpliktelsene ved forfall.
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Oversikt over forfall inkludert estimerte rentebetalinger per type rentebærende forpliktelse:
2012 Forfallstruktur lån og renter

Beløp i millioner kroner  Balanseført beløp Kontantstrøm Inntil 6 mnd 6-12 mnd 1-2 år 2-5 år Over 5 år

Pantelån  7 750  (8 789)  (977)  (437)  (1 093)  (4 179)  (2 104)
Usikrede banklån  507  (573)  (12)  (15)  (30)  (514)  - 
Usikret obligasjonslån  4 455  (6 022)  (432)  (126)  (302)  (3 311)  (1 853)
Finansielle leieforpliktelser  26  (29)  (2)  (2)  (5)  (13)  (7)
Andre langsiktige forpliktelser  9  (10)  (1)  (1)  (2)  (5)  (1)
Trekkrettighet/driftsfasilitet  97  (97)  (76)  (22)  -  -  - 
Kortsiktige rentebærende forpliktelser  712  (752)  (128)  (624)  -  -  - 

Sum forfall lån og renter på rentebærende gjeld  13 555  (16 272)  (1 627)  (1 227)  (1 432)  (8 022)  (3 964)

Kortsiktige derivative finansielle forpliktelser  54 
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser  2 483 
Langsiktige rentefrie forpliktelser  3 615 

Sum forpliktelser  19 707

Langsiktige rentefrie forpliktelser inkluderer 1 652 
millioner kroner i forpliktelser ved utsatt skatt og 
484 millioner kroner i utsatt inntekt. Kortsiktige 
derivative finansielle forpliktelser i 2012 består av 5 
millioner kroner i forward kontrakt

til bunkerssikring, 1 millioner kroner i valutakontrak-
ter og 48 millioner kroner i rentebytteavtaler. 32 
millioner kroner av rentebytteavtalene er relatert til 
sikringsføring.

Konsernet har likvide midler som sammen med 

løpende kontantstrøm fra drift forventes og møte 
likviditetsbehovet. Per 31. desember 2012 har kon-
sernet kontanter og kontantekvivalenter på 5 471 
millioner kroner. Andre poster som forventes innbe-
talt i løpet av det nærmeste året er til gode skatt på 

1 283 millioner kroner. I tillegg har konsernet blant 
annet rentebærende anleggsmidler på 1 483 millio-
ner kroner (note 19) og andre aksjeinvesteringer på 
787 millioner kroner (note 18).

2011 Forfallstruktur lån og renter

Beløp i millioner kroner
 Balanseført 

beløp Kontantstrøm Inntil 6 mnd 6-12 mnd 1-2 år 2-5 år Over 5 år

Pantelån  4 906  (5 844)  (533)  (470)  (832)  (2 423)  (1 587)
Usikrede banklån  856  (1 017)  (31)  (31)  (62)  (892)  - 
Usikret obligasjonslån  2 573  (3 107)  (294)  (576)  (427)  (1 810)  - 
Finansielle leieforpliktelser  21  (25)  (2)  (2)  (4)  (10)  (7)
Andre langsiktige forpliktelser  173  (249)  (38)  (4)  (7)  (26)  (173)
Trekkrettighet/driftsfasilitet  133  (133)  (132)  (1)  -  -  - 
Kortsiktige rentebærende forpliktelser  514  (536)  (134)  (402)  -  -  - 
Byggelån  48  (49)  (1)  (48)  -  -  - 

Sum forfall lån og renter på rentebærende gjeld  9 224  (10 960)  (1 164)  (1 535)  (1 332)  (5 161)  (1 768)

Kortsiktige derivative finansielle forpliktelser  26 
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser  1 680 
Langsiktige rentefrie forpliktelser  5 120 

Sum forpliktelser  16 050 

Langsiktige rentefrie forpliktelser inkluderer 3 500 
millioner kroner i forpliktelser ved utsatt skatt og 
363 millioner kroner i utsatt inntekt. Kortsiktige 
derivative finansielle forpliktelser i 2011 består av 8 

millioner kroner i valutakontrakter og 18 millioner 
kroner i rentebytteavtaler. Rentebytteavtalene er 
relatert til sikringsføring.
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Valutarisiko
Aker driver internasjonal virksomhet, noe som 
igjen medfører flere typer valutaeksponering for 
konsernet. Valutarisiko oppstår gjennom ordi-
nære, fremtidige forretningstransaksjoner, balan-
seførte fordringer og gjeldsposter og når slike 
transaksjoner og poster har avtalt betaling i en 
annen valuta enn det som er det respektive sel-
skaps funksjonelle valuta. I tillegg kan valutarisiko 

oppstå gjennom investeringer i utenlandske dat-
terselskaper. Konsernet har hovedsakelig ekspo-
nering mot USD.

Tabellen under viser hvor sensitiv Aker er for 
omregningsdifferanser i sitt konsoliderte regnskap. 
Hvis den norske kronen hadde vært 10 prosent 
sterkere gjennom 2012, ville det vært konsolide-
ringseffekter som vist i tabellen.

Beløp i millioner kroner Driftsinntekter Resultat før skatt Egenkapital

USD  2 015  430  4 013 
Andre valuta  1 117  (52)  (7)
NOK  2 820  (3 528)  14 898 

Sum  5 952  (3 150)  18 904 

Endring NOK 10 % sterkere  (313)  (38)  (401)

Ved NOK 10 % sterkere  5 639  (3 188)  18 503 

De operative selskapene i konsernet har utarbei-
det retningslinjer for håndtering av valutarisiko. 
Aker ASA sin valutapolicy definerer nivåer for 
sikring av forventede kontantstrømmer, og over-
våkes av selskapets finansavdeling. Selskapet 
bruker valutaterminkontrakter og valutaopsjons-
kontrakter for å redusere valutaeksponeringen.

Nedenfor følger en beskrivelse av valutarisiko for 
de vesentligste operative selskapene i Aker.

Industrielle investeringer:
Det norske oljeselskap
Funksjonell valuta i Det norske oljeselskap er 
NOK. Selskapet har valutarisiko relatert til salg, 
kjøp og lån i andre valutaer enn NOK. Inntekter 
fra salg av olje og gass er i USD, mens utgiftene 
er i hovedsak i NOK, USD, EUR, GBP og DKK. 
Fluktuasjoner i valutakurs og oljepris innebærer 
både direkte og indirekte en økonomisk risiko for 
selskapet, men ettersom deler av kostnadene er i 
USD reduseres risikoen noe. Valutaderivater kan 
nyttes. Posisjonering i valuta er kun brukt til å 
redusere valutarisiko knyttet til selskapets ordi-
nære virksomhet. I løpet av året har selskapet 
inngått enkelte terminkontrakter for å redusere sin 
valutaeksponering i Jette-prosjektet. Det norske 
oljeselskap hadde ingen valutaderivater per 31. 
desember 2012. 

Aker BioMarine
Aker BioMarine driver internasjonal virksomhet og 
er eksponert for valutarisiko, hovedsakelig gjen-

nom svingninger i USD, EUR og NOK, som skyl-
des kommersielle transaksjoner i andre valutaer 
enn selskapenes funksjonelle valutaer. 
Aker BioMarine søker i størst mulig grad å ha en 
naturlig valuta sikring der inntekter og kostnader 
er i samme valuta. Fremtidige kontantstrømmer 
estimeres og nettes. Selskapet vurderer løpende 
behov for valutakontrakter og eventuelle valuta-
kontrakter må normalt styregodkjennes. Aker 
BioMarine ASA håndterer valutarisiko på et over-
ordnet konsernnivå og eventuell valutarisiko for 
datterselskaper enten gjennom valutakontrakter 
eller finansiering med Aker BioMarine ASA. Aker 
BioMarine benytter ikke sikringsbokføring i hen-
hold til IAS 39 Finansielle instrumenter. Valuta-
kursutviklingen vil påvirke omregningen av resul-
tat- og balanseposter til utenlandske enheter, 
såvel som andre finansielle instrumenter i uten-
landsk valuta som kontanter, fordringer, gjeld og 
derivater. Aker BioMarine hadde ingen valutaderi-
vater per 31. desember 2012 eller 31. desember 
2011.

Ocean Yield
De operative selskapene i Ocean Yield har utar-
beidet retningslinjer for håndtering av valutarisiko 
og definert nivåer for sikring av forventede fremti-
dige kontantstrømmer. Selskapet kan fra tid til 
annen nytte valutaterminkontrakter og valutaop-
sjoner for å redusere valutaeksponeringen. Pre-
sentasjonsvalutaen til Ocean Yield er USD. Kon-
sernet har valutarisiko knyttet til salg, kjøp og lån 
i andre valutaer enn USD. Risikoen er i hovedsak 

knyttet til norske kroner.
Ocean Yield har per 31. desember 2012 en rente- 
og valutaswap med forfall i juli 2016. Per 31.
desember 2011 var det ingen valutaderivater.

Aker Seafoods
Funksjonell valuta i Aker Seafoods er NOK. Sel-
skapet er ikke direkte eksponert mot svingninger i 
valutakurser da selskapet ikke har datterselska-
per i utlandet og alt salg skjer i norske kroner.

Finansielle investeringer:
Aker Philadelphia Shipyard
Funksjonell valuta i Aker Philadelphia Shipyard er 
USD. Selskapet har valutarisiko relatert til salg, 
kjøp og lån i andre valutaer enn USD. Valutarisi-
koen er hovedsakelig relatert til EUR, NOK og 
KRW (Korea). Aker Philadelphia Shipyard har per 
31. desember 2012 ingen valutakontrakter.

Norway Seafoods
Norway Seafoods er eksponert for valutarisiko på 
salg i andre valutaer enn NOK. Det er hovedsake-
lig valutaene EUR, GBP, SEK, DKK og USD som 
Norway Seafoods er eksponert for. Omlag 50 
prosent av alle kundefordringer i EUR og GBP 
sikres. Om lag 50 prosent av valutarisikoen knyt-
tet til forventede salg de påfølgende tolv måne-
dene sikres også til en hver tid. Det benyttes 
valutaterminkontrakter for sikring av valutarisiko. 
Alle valutaterminkontraktene utløper innen ett år 
etter balansedagen.

Det sørges for at nettoeksponeringen knyttet til 
andre monetære eiendeler og forpliktelser i uten-
landsk valuta er på et akseptabelt nivå ved å kjøpe 
og selge utenlandsk valuta til dagskurs når det er 
nødvendig for å håndtere kortsiktig ubalanse.

Norway Seafoods’ portefølje av valutaderivater 
per 31. desember 2012 som sikrer fremtidig salg 
består av følgende valutaer og forfallstidspunkter. 
Beløp indikerer underliggende hovedstol. Sikrings-
kontraktene har en verdi på 6 millioner kroner per 
31. desember 2012.

Beløp i millioner kroner 2013 Etter 2013 Sum

Salg EUR  80 -  80 
Salg GBP  27 -  27 

Sum salg  107 -  107 

Kjøp USD  4 -  4 

Sum kjøp  4 -  4 

Ocean Harvest
Ocean Harvest er eksponert for valutarisiko på 
salg i andre valutaer enn NOK. Det er hovedsake-
lig valutaene JPY og USD som selskapet har 
eksponering mot. Ocean Harvest hadde ingen 
valutaderivater per 31. desember 2012. 

Aker ASA
Aker ASA har netto sikret USD 26 millioner og 
GBP 14 millioner gjennom forward-kontrakter og 
konvertible forwards (europeiske). Det er solgt og 
kjøpt henholdsvis USD 25 millioner og USD 21 
millioner på termin med forfall i perioden 2012-
2015. I tillegg er det inngått konvertible forwards 
(europeiske) på salg av USD 22 millioner i perio-
den. En konvertibel forward er to opsjoner med 
samme strike, en kjøpt put opsjon og en solgt call 
opsjon. Konvertiblen har en øvre og nedre barri-

ere (ceiling/floor). Dersom spotkurs bryter øvre 
barriere ved forfall, slår nedre barriere inn. Det er 
videre solgt GPB 14 millioner på termin med for-
fall i januar 2013. Per 31. desember 2012 er det 
bokført et urealisert tap på disse avtalene på 0,5 
millioner kroner.

Renterisiko
Konsernets renterisiko er knyttet opp mot rente-
bærende lån og fordringer. Lån og fordringer med 
flytende rente eksponerer konsernet for endringer 
i kontantstrøm gjennom endringer i rentenivået. 
Lån og fordringer med fast rente innebærer en 
risiko for endringer i virkelig verdi.

Eksponering for renterisiko
Ved utgangen av året var Akers eksponering for 
rentebærende finansielle instrumenter som følger:
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Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Instrumenter med fast rente:
Finansielle eiendeler  184  322 
Finansielle forpliktelser  (3 027)  (1 174)

Netto fast rente  (2 843)  (852)

Instrumenter med variabel rente:
Finansielle eiendeler  6 807  6 563 
Finansielle forpliktelser  (10 537)  (8 049)

Netto variabel rente  (3 730)  (1 486)

Netto rentebærende gjeld (-) / eiendel (+)  (6 573)  (2 338)

Sensitivitetsanalyse av virkelig verdi for instru-
menter med fast rente 
Konsernet regnskapsfører ikke finansielle eiende-
ler eller forpliktelser med fast rente til virkelig 
verdi over resultatet.  Aker Seafoods har øremer-
ket en renteswap (virkelig verdi -32 millioner kro-
ner) som sikring av deler av pantelånet. Endring i 
rentenivået vil ikke påvirke årets resultatet for det 
ovennevnte, men vises som endring i virkelig 
verdi kontantstrømsikring i totalresultatet.

Øvrige rentederivater øremerkes ikke som sik-
ring og vil derfor påvirke resultatet ved rente-
endringer. Aker konsernet har i 2012 en kostnad 
på 59 millioner kroner relatert til rentederivater.

I 2011 hadde Aker konsernet en inntekt på 24 
millioner kroner og en kostnad på 2 millioner kro-
ner relatert til rentederivater. Inntekten på 24 milli-
oner kroner er en del av resultat fra avviklet virk-
somhet i 2011.

Note 6  Kjøp av datterselskaper og transaksjoner med minoritetsinteresser

Kjøp av datterselskaper i 2012:
Aker økte i mars sin eierandel i Aker Encore fra 50 
prosent til 100 prosent. Aksjene ble kjøpt fra TRG 
AS for 16 millioner kroner. Aker kjøpte også i 
mars selskapet Widerøeveien 5 for 55 millioner 

kroner. I desember ble selskapet Maries vei 20 
kjøpt for 145 millioner kroner. De to sistnevnte 
kjøpene er relatert til Akers eiendomsprosjekt 
Fornebuporten. Kjøp av eiendomsselskapene er 
innregnet som eiendelskjøp.

Identifiserbare anskaffede eiendeler og overtatte forpliktelser:
Følgende eiendeler og forpliktelser er foreløpig identifisert.

Beløp i millioner kroner
Bokført i 

selskapene Merverdier
Balanseført 

i Aker 

Varige driftsmidler  714 103  816 
Kortsiktige operasjonelle eiendeler  95  95 
Kontanter og kontantekvivalenter  48  48 

Rentebærende lån og kreditter  (131)  (131)
Forpliktelser ved utsatt skatt  (79)  (79)
Kortsiktig rentebærende gjeld  (425)  (425)
Andre rentefrie kortsiktige forpliktelser  (91)  (91)

Netto identifiserbare eiendeler  130  103  233 

Vederlag til selgerne  216 
Kontanter overdratt  (48)

Sum betalt kjøp datterselskaper  168 

Transaksjoner med minoritetsinteresser i 2012:
I løpet av 2012 har Aker kjøpt aksjer av minori-
tetsinteresser for 99 millioner kroner og solgt 
minoritetsinteresser for 99 millioner kroner. Dette 
medførte en økning av minoritetsinteresser med 
43 millioner kroner og en reduksjon av kontrolle-
rende eierinteresser på 43 millioner kroner som 
innregnes direkte i egenkapitalen og henføres til 
morselskapets eiere. Se også note 27.

Aker økte i første kvartal 2012 eierandelen i 
Aker Floating Production fra 72,3 prosent til 100 
prosent. Kjøpsprisen var 22 millioner kroner. Aker 
solgte i første kvartal 2012 1,05 millioner aksjer i 
Det norske oljeselskap for 92 millioner kroner. 
Eierandelen ble redusert fra 50,81 prosent til 49,99 
prosent. Converto Capital Fund (eid 99,8 prosent 
av Aker) solgte i juli 1,1 millioner aksjer i Aker Sea-
foods for 7 millioner kroner. Det tilsvarer en reduk-
sjon i eierandelen fra 73,6 prosent til 72,3 prosent. 
Aker Seafoods kjøpte i juli 3,54 prosent av aksjene 
i Nordland Havfiske AS for 24 millioner kroner. 
Etter oppkjøpet er Nordland Havfiske AS et 100 
prosent eiet datterselskap av Aker Seafoods. Aker 
økte i november eierandelen i Aker Seafoods fra 
72,3 prosent til 73,2 prosent. Kjøpsprisen var 4,5 
millioner kroner. Aker økte også i november eie-

randelen i Aker BioMarine fra 86,1 prosent til 89,2 
prosent. Kjøpsprisen var 48 millioner kroner.

Samlet kjøpesum for datterselskaper og mino-
ritetsinteresser i 2012 er 267 millioner kroner. 
Samlet salgssum for minoritetsinteresser og dat-
terselskaper (se note 7) i 2012 er 95 millioner kro-
ner.

Kjøp av datterselskaper i 2011:
Aker kjøpte 17. august 2011 11,66 prosent av 
aksjene og stemmerettene i Det norske oljesel-
skap ASA for 521 millioner kroner. Det ble kjøpt 
12 954 478 aksjer til en pris på 40,25 kroner per 
aksje og vederlaget på 521 millioner kroner 
består av kontanter. Kjøpet økte Akers eierandel i 
Det norske fra 40,45 prosent til 52,11 prosent. 
Etter kjøpet 17. august eide Aker 57 898 658 
aksjer i Det norske.

Fra 17. august til 31. desember 2011 bidro Det 
norske med driftsinntekter på 132 millioner kroner 
og et resultat på minus 139 millioner kroner. Der-
som overtakelsen hadde skjedd 1. januar 2011, 
ville det konsoliderte resultatregnskapet for perio-
den til 31. desember vist driftsinntekter på 4 941 
millioner kroner og resultat på 1 714 millioner kro-
ner (estimater).
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Identifiserbare anskaffede eiendeler og overtatte forpliktelser:
Følgende eiendeler og forpliktelser er identifisert.

Beløp i millioner kroner 17. august 2011

Varige driftsmidler  482 
Immaterielle eiendeler  5 438 
Beregnet skatt til utbetaling (langsiktig)  1 011 
Andre langsiktige anleggsmidler  18 
Kortsiktige operasjonelle eiendeler  471 
Rentebærende kortsiktige fordringer  22 
Beregnet skatt til utbetaling (kortsiktig)  2 372 
Kontanter og kontantekvivalenter  593 

Rentebærende lån og kreditter  (586)
Forpliktelser ved utsatt skatt  (1 957)
Annen langsiktig rentefri gjeld  (319)
Kortsiktig rentebærende gjeld  (2 490)
Andre rentefrie kortsiktige forpliktelser  (582)

Netto identifiserbare eiendeler  4 472 

Virkelig verdi av fordringer er 434 millioner kroner 
og inkluderer kundefordringer med virkelig verdi 
på 52 millioner kroner. Brutto kontraktsmessige 
kundefordringer er også 52 millioner kroner, da 
det ikke er forventet tap på kundefordringer.

Goodwill
Aker måler ikke-kontrollerende interesser (minori-
tetsinteresser) til deres relative andel av netto 
identifiserbare eiendeler. 

Beløp i millioner kroner 17. august 2011

Vederlag til selgerne  521 
Ikke-kontrollerende interesser (minoritetsinteresser) 47,89 %  2 142 
Virkelig verdi på tidligere eierandel i Det norske  1 809 
Netto identifiserbare eiendeler  (4 472)

Sum  - 

Utsatt skatt forpliktelse på virkelig verdi letelisenser 78 %  1 273 

Teknisk goodwill  1 273 

Teknisk goodwill fremkommer som følge av at 
transaksjonen behandles etter IFRS 3 ”Virksom-
hetssammenslutninger”. Forskjell mellom virkelig 
verdi på eiendeler og skattemessig verdi på opp-
kjøpstidspunktet resulterer i avsetning for utsatt 
skatt.

Verdsettelsen til virkelig verdi av lisenser under 
utbygging eller lisenser i produksjon er basert på 
kontantstrømmer etter skatt. Grunnen er at slike 
lisenser kun omsettes i et marked etter skatt 
basert på vedtak fra Finansdepartementet i tråd 

med § 10 i Petroleumsskatteloven. Det foretas 
avsetning for utsatt skatt av forskjell mellom 
anskaffelseskost og overtatt skattemessig avskriv-
ningsbase i henhold til IAS 12 punkt 15 og 19. 
Motpost til denne utsatte skatten blir goodwill. 
Den goodwill som oppstår er dermed en teknisk 
effekt av utsatt skatt. Den innregnede goodwill er 
ikke forventet å være skattemessig fradragsberet-
tiget.

Den nye målingen av den virkelige verdien av 
Akers eksisterende 40,45 prosent eierandel i Det 

norske gav en gevinst på 817 millioner kroner 
beregnet som forskjellen mellom virkelig verdi 
1 809 millioner kroner minus bokført verdi som 
tilknyttet selskap på 992 millioner kroner på over-
takelsestidspunktet (se også note 12). Gevinsten 
har blitt innregnet i Andre poster i resultatregnska-
pet.  Aker har ikke pådratt seg overtakelseskost-
nader knyttet til kjøpet.

Den 31. august 2011 tegnet Aker seg for 
5 789 900 aksjer i en emisjon i Det norske oljesel-
skap ASA. Etter emisjonen eide Aker 63 688 558 
aksjer i selskapet, hvilket tilsvarer 52,11 prosent 
av aksjekapitalen og som er lik eierandel som før 
emisjonen. Tegningskurs per aksje var NOK 44,00, 
totalt 255 millioner kroner.

Den 16. desember 2011 konverterte Det nor-
ske oljeselskap det usikrede konvertible obliga-
sjonslånet og utstedte 5 693 564 nye aksjer. Aker 
eide 23 prosent av obligasjonslånet og fikk 
1 303 909 nye aksjer. Eierandelen ble redusert fra 
52,11 prosent til 50,81 prosent.

Transaksjoner med minoritetsinteresser i 
2011:
I løpet av 2011 kjøpte Aker aksjer av minoritetsin-
teresser for 81 millioner kroner.
Dette medførte en reduksjon av minoritetsinteres-
ser med 179 millioner kroner og en netto økning 
av kontrollerende eierinteresser på 98 millioner 
kroner som innregnes direkte i egenkapitalen og 
henføres til morselskapets eiere.

Datterselskapet Converto Capital Fund kjøpte 
4,1 prosent av aksjene i Aker Philadelphia Shipy-
ard og 7,7 prosent av aksjene i Aker Seafoods. 
Converto Capital Fund økte dermed eierandelen i 
Aker Philadelphia Shipyard fra 67,1 prosent til 
71,2 prosent og i Aker Seafoods fra 65,9 prosent 
til 73,6 prosent. Datterselskapet Aker Seafoods 
Holding har kjøpt 2,8 prosent av aksjene i Aker 
BioMarine og økte eierandelen fra 83,3 prosent til 
86,1 prosent.

Beløp i millioner kroner

4,1 % i Aker  
Philadelphia 

Shipyard
7,7 % i Aker 

Seafoods
2,8 % i Aker 

BioMarine Sum

Kjøpesum  1  39  40  81 
Justering av minoritetsinteresser  (23)  (124)  (32)  (179)

Innregning direkte i egenkapital  22  85  (8)  98 
   

Samlet kjøpesum utgjør 9 millioner kroner, det inkluderer kjøp av 12,9 millioner aksjer i Det norske 
oljeselskap og bankbeholding i Det norske oljeselskap per 17. august 2011.
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Note 7  Salg av datterselskaper og avviklet virksomhet

Salg av datterselskaper i 2012
Aker solgte i juli sin 90 prosents eierandel i Con-
verto Capital Management (CCM) til Fausken 
Invest for 4 millioner kroner. Eiendeler og forplik-
telser overført var 9 millioner kroner og 2 millioner 
kroner. Realisert tap utgjorde 2 millioner kroner. 
Netto innbetaling ved salg fratrukket likvider solgt 
på 8 millioner kroner utgjør -4 millioner kroner. 

Emisjon, børsnotering og nedsalg i Aker 
Drilling i 2011
Aker Drilling gjennomførte i 1. kvartal 2011 en 
emisjon på 3,9 milliarder kroner og refinansiering 
av banklån gjennom ett nytt, fem års lån.

Aker deltok i emisjonen med 567 millioner kro-
ner og etter emisjonen hadde Aker 41,1 prosent 
eierskap og dermed ikke lenger kontroll over sel-
skapet. Salgstap utgjør 1,2 milliarder kroner. 
Investeringen i Aker Drilling behandles som datter-
selskap til 24. februar og tilknyttet selskap fra 24. 
februar 2011 og er regnskapsført i henhold til 
egenkapitalmetoden i Aker-konsernet. Emisjonen 

medførte tap av kontroll over Aker Drilling og er 
regnskapsmessig presentert som avviklet virk-
somhet. Den 15. august solgte Aker ytterligere 5,0 
prosent og hadde etter dette 36,1 prosent eieran-
del. Transaksjonen medførte en salgsgevinst på 
97 millioner kroner i Aker konsernet. Samtidig med 
transaksjonen den 15. august ble det avtalt å 
selge den resterende eierandelen på 36,1 prosent 
av aksjene, forutsatt at visse vilkår ble oppfylt. 
Salget ble gjennomført den 3. oktober 2011 og 
denne transaksjonen medførte en salgsgevinst på 
780 millioner kroner. Dette gir en samlet salgsge-
vinst på total resultatet på 877 millioner kroner 
hvorav 911 millioner kroner er ført på resultat fra 
avviklet virksomhet og -34 millioner kroner er end-
ring i virkelig verdi tilgjengelig for salg overført til 
resultatet (som tilknyttet selskap).

Det regnskapsmessige resultat av transaksjo-
nene i februar, august og oktober, samt Aker Dril-
lings resultat frem til 3. oktober 2011 er følgelig 
presentert i resultatregnskapet som avviklet virk-
somhet.

Finansielle data avviklet virksomhet (Aker Drilling i 2011):  

Beløp i millioner kroner 2011 

Driftsinntekter  363 
Driftskostnader  (157)

EBITDA  206 

Avskrivninger og amortiseringer  (60)

Driftsresultat  145 

Andel resultat fra tilknyttede selskaper  10 
Netto finansposter/andre poster  (136)

Resultat før skatt  20 

Skattekostnad  (6)

Periodens resultat  14 

Salgstap tap av kontroll  (1 166)
Salgsgevinst salg av resterende 41,1 % av aksjene i Aker Drilling  911 

Resultat fra avviklet virksomhet  (240)

Majoritetsandel  (240)

Resultat fra avviklet virksomhet  (240)

Resultat per aksje (Periodens resultat)  (3,32)

Balanse Aker Drilling per 24. februar 2011 før emisjon og refinansiering

Beløp i millioner kroner  

Eiendommer, anlegg og utstyr  10 123 
Netto utsatt skatt  151 
Netto kortsiktige operasjonelle eiendeler  278 
Netto andre langsiktige forpliktelser  (554)

Netto rentefrie eiendeler og forpliktelser  9 997 

Bankbeholding  1 272 
Rentebærende fordringer  5 237 
Rentebærende gjeld mot Aker ASA  (2 790)
Andre rentebærende poster  (10 682)

Egenkapital  3 034
 

Tap i Aker ved utvanning i Aker Drilling 24. februar 2011

Beløp i millioner kroner  

Aker Drilling egenkapitalverdi før deltagelse i emisjonen  1 767 
Bokført egenkapital i Aker Drilling per 24.02.2011  3 034 
Konsernelimineringer per 24.02.2011  (258)

Bokført egenkapital i Aker per 24.02.2011  2 777 

Tap i Aker i 2011 ved utvanning  (1 010)

Fordeles som følger:
Resultat fra avviklet virksomhet  (1 166)
Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 
overført til resultat  156 

Totalresultat i perioden  (1 010)

Kontantstrøm Aker Drilling fra 1. januar til 24. februar 2011

Beløp i millioner kroner

Netto kontantstrøm fra drift  175 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  211 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  (273)

Kontantstrøm i perioden  113 

Kursregulering  (46)
Bankbeholding per 31. desember 2010  1 205 

Bankbeholding per 24. februar 2011  1 272 
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Gevinst i Aker 15. august og 3. oktober 2011

Beløp i millioner kroner  

Salgssum 15. august 2011  396 
Salgssum 3. oktober 2011  2 859 

Total salgssum  3 255 

Gevinst i Aker ved salg av 41 % i 2011  877 

Fordeles som følger:
Resultat i perioden  911 
Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 
overført til resultat  (34)

Totalresultat i perioden  877 

Note 8  Driftssegmenter

Segmenter er identifisert basert på konsernets 
interne ledelses- og rapporteringsstruktur. Sel-
skapets øverste beslutningstaker, som er ansvar-
lig for allokering av ressurser til og vurdering av 
inntjening i driftssegmentene, er definert som 
Styret, Konsernsjef og CFO. 

Aker introduserte en ny rapporteringsstruktur 
første kvartal 2012. Det tidligere segmentet Fond-
sinvesteringer er nå inkludert i Finansielle investe-
ringer. Aktivitetene i konsernet er derfor nå inndelt 
i to hoveddeler, Industrielle investeringer og Finan-
sielle investeringer.

Fra 1. Januar 2012 er Aker Seafoods overført 
fra Finansielle investeringer til Industrielle investe-
ringer. Ocean Yield er etablert i 2012 og inkluderer 
blant annet Aker Floating Production som i 2011 

var en del av øvrig virksomhet. Sammenlignings-
tall er omarbeidet.

Hovedfokuset for virksomheter innen Industri-
elle investeringer er langsiktig verdiskapning. Virk-
somheter innen Finansielle investeringer blir styrt 
som en portefølje med fokus på finansielle og 
strategiske muligheter.

Innregning og måling anvendt i segmentrap-
porteringen er konsistent med de regnskapsprin-
sipper som er anvendt ved utarbeidelsen av års-
regnskapet. Salg mellom segmentene skjer på 
forretningsmessige vilkår.

Driftsinntekter for geografiske segmenter er 
basert på kundens geografiske lokalisering mens 
segmenteiendeler er basert på geografisk lokalise-
ring av selskaper. 

Oversikt over driftssegmenter

Industrielle investeringer:

Aker Solutions Leverandør av produkter, systemer og tjenester til olje- og gassindustrien.
Konsernets eierandel er 40,27 %. Definert som tilknyttet selskap i Aker 
konsernet og regnskapsføres i henhold til egenkapitalmetoden. Indirekte 
eierandel for Aker ASA er 28,2 %. Aker Kværner Holding AS eier 40,27 % 
av Aker Solutions ASA. Aker ASA eier 70 % av Aker Kværner Holding AS.

Kværner Leverandør av ingeniørtjenester og fabrikasjon til energi- og 
prosessindustrien.
Konsernets eierandel er 41,02 %. Definert som tilknyttet selskap i Aker 
konsernet og regnskapsføres i henhold til egenkapitalmetoden. Indirekte 
eierandel for Aker ASA er 28,7 %. Aker Kværner Holding AS eier 41,02 % 
av Kværner ASA. Aker ASA eier 70 % av Aker Kværner Holding AS.

Det norske oljeselskap Oljeselskap. Leting, utbygging og produksjon av petroleumsressurser på 
norsk sokkel.
Eierandel 49,99 %.

Ocean Yield Eier, opererer og leier ut fartøy.
Eierandel 100 %.

Aker BioMarine Bioteknologiselskap. Fangst av krill, produksjon og salg av produkter.
Eierandel 89,2 %.

Aker Seafoods Fangst av hvitfisk.
Eierandel 73,2 %.

Øvrige industrielle 
investeringer og 
elimineringer

Bestod i 2011 av 50 % av felleskontrollert virksomhet Aker Clean Carbon, 
tilbakebetalinger av utforskingskostnader i Aker Ghana og elimineringer i 
forbindelse med fisjon av Aker Solutions og Kværner.

Finansielle investeringer:

Converto Capital Fund Investeringsfond, forvaltet av Converto Capital Management.
Eierandel 99,8 %.
Hovedbedrifter i Converto Capital Fund:
Aker Philadelphia Shipyard: Design og bygging av skip. Eierandel 71,2 %
Norway Seafoods: Bearbeiding og salg av sjømat. Eierandel 73,6 %
Bokn Invest: Investeringsselskap. Eier oljeservice selskapene Align og 
Stream. Eierandel 39,9 %. Definert som tilknyttet selskap i Aker konsernet 
og regnskapsføres i henhold til egenkapitalmetoden.

Øvrige fondsinvesteringer AAM Absolute Return Fund: Hedge fond, forvaltet av Oslo Asset 
Management.
Norron Fond: Fond, forvaltet av Norron Asset Management AB.

Øvrige og elimineringer Aker ASA og holdingselskaper: Kontanter, andre finansielle investeringer, 
øvrige eiendeler. Selskaper inkludert er listet opp i note 1 i årsregnskapet 
for Aker ASA og holdingselskaper.
Øvrig virksomhet: Elimineringer og andre selskaper. Se note 27 for oversikt 
konsernselskaper.
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2012 - Driftssegmenter

Beløp i millioner kroner
Aker 

Solutions 1) Kværner 1)

Det           
norske 

olje-
selskap 2)

Ocean 
Yield 3)

Aker  
BioMarine

Aker  
Seafoods

Øvrige 
indus-

trielle og 
elimi-

neringer

Sum 
indus-
trielle 

invest-  
eringer

Converto         
Capital     
Fund 4)

Øvrige    
fonds-   
inves-  

teringer

Øvrige  
og elimi-
neringer

Sum  
finan-
sielle 

inves-
teringer Sum

Eksterne driftsinntekter  -  -  332  1 094  469  774  -  2 670  3 134  -  149  3 283  5 952 
Interne driftsinntekter  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  (4)  -  - 

Driftsinntekter  -  -  332  1 094  469  774  -  2 670  3 138  -  144  3 283  5 952 

EBITDA (Driftsresultat før avskr. og amort.)  -  -  (1 582)  881  66  183  -  (452)  85  -  (157)  (72)  (524)

Avskrivninger og amortiseringer  -  -  (112)  (500)  (81)  (82)  -  (774)  (99)  -  (23)  (122)  (896)
Spesielle driftsposter  -  -  (2 150)  (34)  (20)  33  -  (2 171)  (79)  -  (87)  (166)  (2 337)

Driftsresultat  -  -  (3 843)  347  (35)  134  -  (3 397)  (93)  -  (267)  (360)  (3 757)

Andel resultat fra tilknyttede og felles kontrollerte 
selskaper  878  98  -  -  (10)  -  -  966  142  -  (1)  141  1 107 
Renteinntekter  -  -  55  50 -  13  -  119  36  -  116  151  270 
Rentekostnader  -  -  (128)  (73)  (31)  (59)  -  (291)  (74)  -  (232)  (306)  (597)
Andre finansposter / Andre poster  -  -  (33)  (65)  11  (3)  -  (90)  9  -  (92)  (84)  (173)

Resultat før skatt  878  98  (3 949)  260  (64)  85  -  (2 693)  20  -  (477)  (457)  (3 150)

Skattekostnad  -  -  2 992 -  (2)  (23)  -  2 967  (50)  -  50  -  2 967 

Resultat fra videreført virksomhet  878  98  (957)  260  (66)  62  -  274  (30)  -  (428)  (458)  (184)

Årets resultat  878  98  (957)  260  (66)  62  -  274  (30)  -  (428)  (458)  (184)
 

Eiendom, anlegg, utstyr, immaterielle eiendeler 
og rentefrie anleggsmidler  -  -  5 254  6 729  1 097  1 866  -  14 945  924  -  5 099  6 023  20 969 
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper  4 729  888  -  -  -  -  -  5 617  193  -  2  195  5 813 
Investeringer i felleskontrollert virksomhet  -  -  -  -  689  -  -  689  -  -  -  -  689 
Andre aksjer  -  -  - -  - -  - -  19  607  160  787  787 

Sum aksjer  4 729  888  - -  689 -  -  6 306  213  607  162  982  7 288 

Eksterne rentebærende anleggsmidler  -  -  194  959  -  1  -  1 153  287  -  43  330  1 483 
Rentefrie omløpsmidler  -  -  1 739  88  296  73  -  2 196  1 073  -  103  1 175  3 372 
Eksterne rentebærende omløpsmidler  -  -  23  -  -  -  -  23  5  -  -  5  28 
Interne rentebærende fordringer  -  -  -  -  -  194  -  194  -  -  (194)  (194)  - 
Bankbeholding  -  -  1 154  583  5  52  -  1 794  369  -  3 308  3 677  5 471 

Sum eiendeler  4 729  888  8 364  8 359  2 086  2 186  -  26 612  2 870  607  8 522  11 999  38 611 

Egenkapital  4 729  888  3 738  2 973  1 296  866  -  14 491  1 088  607  (6 650)  (4 955)  9 536 
Minoritet  -  -  -  -  -  5  -  5  1  -  9 362  9 363  9 368 
Rentefri gjeld  -  -  2 170  597  137  416  -  3 320  883  -  1 949  2 832  6 152 
Intern rentebærende gjeld  -  -  -  -  93  -  -  93  525  -  (618)  (93)  - 
Ekstern rentebærende gjeld  -  -  2 456  4 789  560  898  -  8 703  373  -  4 479  4 852  13 555 

Sum egenkapital og gjeld  4 729  888  8 364  8 359  2 086  2 186  -  26 612  2 870  607  8 522  11 999  38 611 

Tap ved verdifall og salgstap  -  -  (2 150)  (34)  (18)  -  -  (2 202)  (67)  -  (68)  (135)  (2 337)
Investeringer 5)  -  -  4 484  1 905  250  80  -  6 719  129  -  946  1 075  7 794 
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2011 - Driftssegmenter

Beløp i millioner kroner
Aker 

Solutions 1) Kværner 1)

Det  
norske 
oljesel-
skap 2)

Ocean 
Yield 3)

Aker 
BioMarine

Aker  
Seafoods

Øvrige 
indus-

trielle og 
elimi-

neringer

Sum 
indus-
trielle 

inves t-  
eringer

Converto         
Capital     
Fund 4)

Øvrige    
fonds-   
inves-  

teringer

Øvrige og 
elimi-

neringer

Sum 
finan-
sielle 

investe-
ringer

Avviklet 
virk-

somhet Sum

Eksterne driftsinntekter  -  -  132  1 023  330  712  -  2 197  3 093  -  (408)  2 685  -  4 883 
Interne driftsinntekter  -  -  -  -  -  150  -  150  -  -  (150)  (150)  -  - 

Driftsinntekter  -  -  132  1 023  330  863  -  2 348  3 093  -  (558)  2 535  -  4 883 

EBITDA (Driftsresultat før avskr.og amort.)  -  -  (103)  834  36  232  162  1 161  512  -  (723)  (211)  -  950 

Avskrivninger og amortiseringer  -  -  (30)  (476)  (59)  (78)  -  (642)  (490)  -  361  (130)  -  (772)
Spesielle driftsposter  -  -  (127)  (112)  (33)  -  -  (273)  (132)  -  127  (5)  -  (278)

Driftsresultat  -  -  (260)  246  (56)  154  162  246  (110)  -  (236)  (345)  -  (99)

Andel resultat fra tilknyttede og felles 
kontrollerte selskaper  2 134  229  (137)  -  (17)  -  (707)  1 502  (4)  -  -  (4)  -  1 497 
Renteinntekter  -  -  28  62  2  12  -  104  72  -  75  147  -  251 
Rentekostnader  -  -  (97)  (109)  (24)  (53)  2  (281)  (287)  -  82  (206)  -  (487)
Andre finansposter / Andre poster  -  -  11  (30)  (17)  (1)  (77)  (114)  187  -  706  893  -  779 

Resultat før skatt  2 134  229  (455)  169  (113)  113  (621)  1 456  (143)  -  628  485  -  1 941 

Skattekostnad  -  -  179  (19)  -  (32)  -  128  35  -  21  57  -  185 

Resultat fra videreført virksomhet  2 134  229  (277)  150  (113)  81  (621)  1 584  (107)  -  649  542  -  2 126 

Resultat og salgsgevinst fra avviklet 
virksomhet (netto etter skatt)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (240)  (240)

Årets resultat  2 134  229  (277)  150  (113)  81  (621)  1 584  (107)  -  649  542  (240)  1 885 
 

Eiendom, anlegg, utstyr, immaterielle eiendeler 
og rentefrie anleggsmidler  -  -  4 721  5 787  1 029  1 859  -  13 397  1 010  -  4 182  5 191  -  18 588 
Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper  4 400  988  -  -  -  -  -  5 388  189  -  2  191  -  5 579 
Investeringer i felleskontrollert virksomhet  -  -  -  -  617  -  -  617  -  -  17  17  -  634 
Andre aksjer  -  -  -  -  -  -  -  -  13  607  161  781  -  781 

Sum aksjer  4 400  988  -  -  617  -  -  6 005  202  607  181  989  -  6 994 

Eksterne rentebærende anleggsmidler  -  -  18  920  -  90  -  1 029  206  -  161  368  -  1 397 
Rentefrie omløpsmidler  -  -  2 113  102  209  103  -  2 527  1 107  -  99  1 205  -  3 732 
Eksterne rentebærende omløpsmidler  -  -  22  -  -  -  -  22  4  - -  4  -  26 
Bankbeholding  -  -  842  369  13  60  -  1 283  167  -  4 013  4 180  -  5 463 
Netto eiendeler virksomhet holdt for utdeling  -  -  -  -  -  286  -  286  -  -  (286)  (286)  -  - 

Sum eiendeler  4 400  988  7 716  7 179  1 868  2 397  -  24 549  2 696  607  8 349  11 652  -  36 201 

Egenkapital  4 400  988  3 677  2 871  1 157  836  -  13 928  649  607  (4 238)  (2 983)  -  10 945 
Minoritet  -  -  -  -  -  22  -  22 -  -  9 183  9 184  -  9 206 
Rentefri gjeld  -  -  3 073  701  98  412  -  4 283  912  -  1 631  2 542  -  6 826 
Intern rentebærende gjeld  -  -  -  -  36  286  -  322  441  -  (763)  (322)  -  - 
Ekstern rentebærende gjeld  -  -  967  3 607  577  842  -  5 993  694  -  2 537  3 231  -  9 224 

Sum egenkapital og gjeld  4 400  988  7 716  7 179  1 868  2 397  -  24 549  2 696  607  8 349  11 652  -  36 201 

Tap ved verdifall og salgstap  -  -  (127)  (112)  (39)  -  -  (278)  (112)  -  -  (112)  -  (390)
Investeringer 5)  -  -  621  6  244  63  -  934  90  -  8 042  8 132  -  9 066 
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Geografiske segmenter

Driftsinntekter basert på 
kundens lokalisering

Sum eiendeler, anlegg og utstyr 
og immaterielle eiendeler basert 

på selskapenes lokalisering

Beløp i millioner kroner 2012 2011 2012 2011 

Norge  1 732  1 429  19 302  17 239 
EU  2 026  2 114  201  78 
Amerika  1 163  449  850  875 
Asia  895  840  -  - 
Øvrige områder  137  51  11  - 

Sum  5 952  4 883  20 364  18 191 

1) Andel resultat tilknyttet selskap.
2) Det norske oljeselskap var tilknyttet selskap til 17. august 2011, deretter datterselskap.
3) Ocean Yield er proforma tall.
4) Konsoliderte selskaper eid av Converto Capital Fund.
5) Investeringer inkluderer tilgang av eiendom, anlegg og utstyr og immaterielle eiendeler (inkl. overtakelse ved 

virksomhetssammenslutning).

Driftsinntekter per kategori
  

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Inntekter fra konstruksjonskontrakter  277  167 
Salgsinntekter  4 367  3 441 
Tjenester  30  28 
Leieinntekt  1 101  1 027 
Øvrige  177  220 

Sum  5 952  4 883
 

Viktige kunder
Aker har en kunde som er fakturert med 772 milli-
oner kroner og som utgjør mer enn 10 prosent av 
konsernets driftsinntekter i 2012.

Resultat og balanse fordelt på valuta
Aker ASA har datterselskaper som rapporter i 
annen valuta enn norske kroner (NOK) hvor ver-
dien er eksponert for valutasvingninger. Tabellen 
under viser det konsoliderte regnskap fordelt på 
valuta. For sensitivitet på resultat, egenkapital, 
anleggsmidler og rentebærende gjeld vises til 
henholdsvis note 14, note 29 og note 30.

Beløp i millioner USD
USD i 
NOK

Annen 
valuta i 

NOK NOK
Aker i 
NOK

Inntekter  346  2 015  1 117  2 820  5 952 
EBITDA  182  1 062  29  (1 615)  (524)
Resultat før skatt  74  430  (52)  (3 528)  (3 150)
   
Eiendom, anlegg og utstyr  1 066  5 949  216  14 199  20 364 
Bankbeholding  140  781  40  4 651  5 471 
Andre eiendeler  392  2 186  311  10 279  12 776 

Sum eiendeler  1 598  8 915  567  29 128  38 611 

Egenkapital  719  4 013  (7)  5 531  9 536 
Minoritet  -  - -  9 368  9 368 
Rentebærende gjeld eksternt  604  3 372  66  10 117  13 555 
Rentebærende gjeld internt  74  413  305  (718)  - 
Rentefri gjeld  200  1 117  204  4 831  6 152 

Sum egenkapital og gjeld  1 598  8 915  567  29 128  38 611 

Kontantstrøm segmenter
Kontantstrøm er fordelt som følger på hovedselskaper:

 

Beløp i millioner kroner
Operasj.
aktivitet

Invest.
aktivitet

Finansiell
aktivitet

 
Sum

Industrielle investeringer:    
Det norske oljeselskap  1 419  (3 575)  2 469  313 
Ocean Yield  690  (1 840)  1 387  237 
Aker BioMarine  30  (325)  287  (8)
Aker Seafoods  109  (175)  59  (7)

Sum industrielle investeringer  2 248  (5 915)  4 202  536 

Finansielle investeringer:
Converto Capital   347  (115)  (12)  219 
Aker ASA og holdingselskaper  34  (790)  (90)  (846)
Øvrige selskaper og omfordelinger  171  660  (688)  143 

Sum  2 801  (6 160)  3 411  52 
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Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er fordelt som følger på hovedselskaper:

Beløp i millioner kroner
 

EBITDA

Netto 
renter 
betalt

Betalt/
mottatt 

skatt
Andre 
poster

Kontant-
strøm 

operasjo-
nelle 

aktivi-
teter

Industrielle investeringer:     
Det norske oljeselskap  (1 582)  (202)  1 443  1 759  1 419 
Ocean Yield  881  (93)  (1)  (97)  690 
Aker BioMarine  66  (31)  (2)  (3)  30 
Aker Seafoods  183  (48)  (7)  (19)  109 

Sum industrielle investeringer  (452)  (374)  1 433  1 641  2 248 

Finansielle investeringer:
Converto Capital Fund  85  (25)  (50)  336  347 
Aker ASA og holdingselskaper  (235)  (109)  (23)  402  34 
Øvrige selskaper og omfordelinger  78  (13)  (13)  119  171 

Sum  (524)  (520)  1 347  2 498  2 801 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
utgjorde 2 801 millioner kroner i 2012. Forskjellen 
på 3 325 millioner kroner mot driftsresultat før 
avskrivninger og amortiseringer (EBITDA), skyldes 
i hovedsak netto renter betalt med 520 millioner 
kroner, utbetaling av skatterefusjon knyttet til 
letevirksomheten på norsk sokkel og betalt skatt 
på netto 1 347 millioner kroner og andre poster 
som utgjør 2 498 millioner kroner.

Andre poster i Det norske oljeselskap kan i 
hovedsak henføres til kostnadsføring av tidligere 
aktiverte letekostnader og økning i påløpte kostna-
der. Andre poster i Converto Capital Fund kan blant 
annet henføres til tilbakebetalt kapital fra Bokn 
Invest med 140 millioner kroner og forskudd fra 
kunder i Aker Philadelphia Shipyard. Andre poster i 
Aker ASA og holdingselskaper kan i hovedsak hen-
føres til mottatt utbytte med 461 millioner kroner.

Note 9  Lønnskostnader og andre driftskostnader

Lønnskostnader består av følgende:
  

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Lønn  1 479  1 143 
Folketrygdavgift  127  86 
Pensjonskostnader  79  69 
Andre ytelser  130  50 
Aktiverte lønnskostnader  (521)  (38)

Sum  1 294  1 311 

Gjennomsnittlig antall årsverk  2 638  2 608 

Antall ansatte ved utgangen av året  2 731  2 581 

Antall ansatte ved utgangen av årets fordeles geografisk som følger:

2012 2011 

Norge  1 331  1 295 
EU  520  521 
Nord Amerika  553  464 
Øvrige områder  327  301 

Sum  2 731  2 581 

Andre driftskostnader består av følgende:
  

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Leie- og leasingkostnader  87  87 
Tap ved verdifall på kundefordringer  10  5 
Utforskingskostnader olje og gass  1 609  140 
Produksjonskostnader olje og gass  211  61 
Øvrige driftskostnader  859  689 

Sum  2 776  982
 
Øvrige driftskostnader består av følgende poster:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Innleie av arbeidskraft  61  45 
Konsultenthonorarer/andre tjenester utenom tjenester ytet fra revisor,  
se nedenfor  68  67 
Bunkers til skipsflåten  202  173 
Andre driftsrelaterte kostnader til skipsflåten  121  178 
Utforskningskostnader for olje og gass i Ghana  -  (162)
Diverse  407  388 

Sum  859  689 
  
Innleie av arbeidskraft består av kostnader til personal uten fast ansettelsesavtale, og som ikke er 
underleverandører. Utforskningskostnader for olje og gass i Ghana i 2011 inkluderer 162 millioner kro-
ner (USD 29,8 millioner) i tilbakebetaling fra Ghanas statlige oljeselskap GNPC. 

Godtgjørelse til revisorer i Aker er inkludert i andre driftskostnader og fordeles som følger:

Beløp i millioner kroner
Ordinær 
revisjon

Andre tjenester 
fra revisor Sum 2012 2011 

Aker ASA 1 1 2 4 
Datterselskaper 9 4 13 12 

Sum 10 5 15 16 

Andre tjenester fra revisor på 5 millioner kroner består av 1,9 millioner kroner i andre attestasjonstje-
nester, 2,5 million kroner i skatterådgivning og 0,6 million kroner i andre tjenester utenfor revisjon.
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Note 10  Spesielle driftsposter

Spesielle driftsposter inkluderer nedskrivning av 
goodwill, nedskrivning og reversering av ned-
skrivning på eiendom, anlegg og utstyr, vesent-

lige tap ved salg av driftsmidler, restrukture-
ringskostnader og andre vesentlige forhold som 
ikke antas å være av tilbakevendende natur. 

De spesielle driftspostene fordeler seg som følger:  

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Nedskrivning av immaterielle eiendeler (note 15)  (397)  (149)
Skatt på nedskrivning av teknisk goodwill (note 13)  175  52 
Nedskrivning av eiendom, anlegg og utstyr (note 14)  (2 115)  (181)

Sum  (2 337)  (278)

Nedskrivning av immaterielle eiendeler i 2012 på 
397 millioner kroner kan henføres til Det norske 
oljeselskap og datterselskapet Norway Seafoods. 

I tråd med Det norske oljeselskaps regnskaps-
prinsipper er det foretatt nedskrivningstest av 
goodwill og tilhørende lisenser. Balanseført good-
will har oppstått som følge av at IFRS 3 krever at 
det foretas avsetning for utsatt skatt ved virksom-
hetskjøp, selv om det gjøres transaksjoner på 
«etter skatt-basis». Motposten til utsatt skatt blir 
goodwill som er nedskrevet med 135 millioner 
kroner.

Resterende nedskrivning i 2012 er relatert til 
letelisenser som er, eller er i prosess av å bli tilba-
kelevert. 

Nedskrivningen på 36 millioner kroner i Nor-
way Seafoods er relatert til salg av selskapets 
virksomhet i Frankrike som er avtalt solgt i januar 
2013.

Nedskrivning av eiendom, anlegg og utstyr i 
2012 på 2 115 millioner kroner kan henføres pro-
duksjonsanlegg og brønner i Det norske oljesel-
skap, nedskrivning av fabrikk og produksjonsut-
styr i Aker BioMarine, utstyr på FPSO-kandidat 
(SMART 2) i Aker Floating Production og salg av 
Norway Seafoods virksomhet i Frankrike. 

Det norske opplevde tekniske utfordringer ved 
komplettering av den første produksjonsbrønnen 
på Jette feltet. Som et resultat av dette reviderte 
selskapet boreplanen for utbyggingen. Den revi-
derte planen resulterte i høyere borekostnader og 
reduserte estimater for utvinnbare reserver, sam-
menlignet med den opprinnelige planen. Dette 
medfører redusert lønnsomhet for feltet. Det norske 
oljeselskap har som følge av dette foretatt en ned-
skrivningsvurdering og regnskapsført en nedskriv-
ning på 1 881 millioner kroner før skatt i 2012. 

Resterende nedskrivning i 2012 er relatert til to av 
selskapets produserende felt som er nedskrevet 
som følge av økte estimater for fjerningsforpliktel-
ser. 

Etter anskaffelsen av krillfartøyet Antarctic Sea 
i Aker BioMarine, har selskapet ingen planer om 
kjøp av et annet fartøy. Selskapet eier en del 
fabrikk- og produksjonsutstyr og har foretatt en 
vurdering av hvilke komponenter som kan bli 
installert ombord Antarctic Sea. Selskapet jobber 
med å selge overskytende utstyr, og det er i denne 
forbindelse foretatt en vurdering med påfølgende 
nedskrivning på 25 millioner kroner (39 millioner 
kroner i 2011) til estimert netto salgsverdi for dette 
utstyret. I tillegg har selskapet kostnadsført 4 milli-
oner kroner relatert til en skade på azimuthen på 
Saga Sea i mars 2012.

Grunnet endrede markedsforutsetninger og 
usikkerhet rundt inngåelse av kontrakt, er 
FPSO-kandidat (SMART2) og relaterende utstyr i 
Aker Floating Production solgt i 2012. Utstyret på 
FPSO-kandidat (SMART 2) ble før salget nedskre-
vet til salgsverdi med 34 millioner kroner i 2012.

Nedskrivning av immaterielle eiendeler i 2011 
på 149 millioner kroner kan henføres til Det norske 
oljeselskap. Dette er relatert til nedskrivning på 
det produserende feltet Jotun med 33 millioner 
kroner grunnet reduserte estimater for reserver. 
Resterende nedskrivninger er knyttet til tilbake-
leverte lisenser eller lisenser under tilbakelevering.

Nedskrivning av eiendom, anlegg og utstyr i 
2011 på 181 millioner kroner kan henføres til ned-
skrivning av fabrikk og produksjonsutstyr i datter-
selskapet Aker BioMarine, FPSO-kandidat 
(SMART 2) i Aker Floating Production og produk-
sjonsanlegg og brønner i datterselskapet Det nor-
ske oljeselskap.

Aker BioMarine eier diverse fabrikk- og pro-
duksjonsutstyr. Selskapet har gjennom prosessen 
for kjøpet av Antarctic Sea vurdert hvilke deler av 
utstyret som kan benyttes på Antarctic Sea. 
Resterende utstyr vil bli forsøkt realisert. Med bak-
grunn i vurderingen er resterende utstyr nedskre-
vet med 39 millioner kroner.

Grunnet endrede markedsforutsetninger og 
økt usikkerhet rundt inngåelse av kontrakt er 
FPSO-kandidat (SMART2) i datterselskapet Aker 

Floating Production i 2011 vurdert til salgsverdien 
av skroget med relaterende utstyr. På denne bak-
grunn er FPSO-kandidat (SMART 2) nedskrevet 
med 112 millioner kroner i 2011. 

Datterselskapet Det norske oljeselskap har 
vurdert verdien av produksjonsanlegg og brønner 
på Jotun-feltet. Analysen viser et nedskrivnings-
behov på 30 millioner kroner, som er gjennomført i 
2011.  

Note 11  Finansinntekter og finanskostnader

Netto finansposter innregnet i resultatet fordeles som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Renteinntekt på investeringer tilgjengelig for salg, uten verdifall  21  17 
Renteinntekt på investeringer tilgjengelig for salg, som har hatt verdifall  49  54 
Renteinntekter på bankinnskudd og fordringer til amortisert kost  200  180 
Utbytte på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  3  5 
Reversering tidligere verdifall på obligasjoner tilgjengelig for salg  -  231 
Netto endring i virkelig verdi av finansielle eiendeler til virkelig verdi over 
resultat  7  - 
Netto valutagevinst  -  30 
Valuta gevinst ved sikringsinstrumenter  6  - 
Andre finansinntekter  43  - 

Sum finansinntekter  330  516 
 
Rentekostnad på finansielle forpliktelser målt til amortisert kost  (597)  (487)
Netto valutatap  (54)  - 
Valutatap ved sikringsinstrumenter  -  (8)
Netto tap rentesikringsinstrumenter  (54)  (2)
Netto tap på salg av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg overført fra 
egenkapital  (1)  - 
Netto tap og verdifall på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  (1)  (58)
Netto endring i virkelig verdi av finansielle eiendeler til virkelig verdi over 
resultat  -  (44)
Netto andre finanskostnader  (123)  (192)

Sum finanskostnader  (830)  (790)

Netto finansposter  (500)  (274)

I ovennevnte finansinntekter og -kostnader er følgende renteinntekter og 
-kostnader knyttet til eiendeler (forpliktelser) som ikke måles til virkelig 
verdi over resultat inkludert:

Sum renteinntekter på finansielle eiendeler  270  251 

Sum rentekostnader på finansielle forpliktelser  (597)  (487)
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Netto endring i virkelig verdi av finansielle eiende-
ler til virkelig verdi over resultat i 2012 på 7 millio-
ner kroner kan i hovedsak henføres til total return 
swap (TRS) avtale med underliggende American 
Shipping Company aksjer. Andre finansinntekter 
består av 43 millioner kroner relatert til forventet 
oppnåelse av milepæler i Aker BioMarine sin 
salgsavtale med Lindsay Goldberg fra 2010.

Netto andre finanskostnader i 2012 på -123 
millioner kroner kan blant annet henføres til økte 
forpliktelser i forbindelse med forventet utbetaling 
til TH Global -44 millioner kroner (se note 39), 
garantikostnader i Ocean Yield med -24 millioner 
kroner og diverse bankomkostninger 

Reversering av tidligere verdifall på obligasjo-
ner tilgjengelig for salg i 2011 henføres til Ameri-
can Shipping Company obligasjon. Netto endring i 
virkelig verdi av finansielle eiendeler til virkelig 
verdi over resultat i 2011 på -44 millioner kroner 
kan i hovedsak henføres til total return swap (TRS) 
avtale med underliggende American Shipping 
Company aksjer på -40 millioner kroner. Andre 
finanskostnader i 2011 på -192 millioner kroner 
kan blant annet henføres til nedskrivning av det 
felleskontrollerte selskapet Aker Clean Carbon 
med -69 millioner kroner og -91 millioner kroner i 
økte forpliktelser i forbindelse med forventet utbe-
taling til TH Global.

Finansposter innregnet i øvrige resultatelementer er som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Omregningsdifferanser knyttet til utenlandske virksomheter  (238)  (122)
Endring i virkelig verdi på kontantstrømsikring  (22)  (8)
Verdiendring  (11)  76 
Tidligere verdiendring resultatført  1  142 

Sum  (271)  88
 
  
Poster innregnet i øvrige resultatelementer i totalresultatet fordeles på majoritet og minoritetsandel 
som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Majoritetsandel   (246)  89 
Minoritetsandel  (25)  (1)

Sum  (271)  88 
  
Majoritetens andel er fordelt i egenkapitalen mellom omregningsdifferanse, verdiendring og kontant-
strømsikring:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Omregningsdifferanser knyttet til utenlandske virksomheter  (219)  (124)
Endring i virkelig verdi på kontantstrømsikring  (16)  (4)
Verdiendring  (11)  76 
Tidligere verdiendring resultatført  1  142 

Sum  (246)  89 

  

Betalte renter fordeles som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Betalte renter resultatført  (580)  (473)
Betalte renter aktivert  (128)  - 

Sum betalte renter  (709)  (473)

Mottatt renter fordeles som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Renteinntekter bankbeholding  200  180 
Renteinntekter lån  70  71 
Herav tillagt lånets hovedstol  (82)  (78)

Sum mottatt renter  188  173 
 
Renter tillagt lånets hovedstol kan i hovedsak henføres til renter konvertert til American Shipping 
Company obligasjoner.

 
 

Note 12  Andre poster
  

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Ny måling av virkelig verdi i Det norske oljeselskap (se note 6)  -  817 

Sum  -  817 

Andre poster i 2011 består av ny måling av virke-
lig verdi på Akers 40,45 prosent eierandel i Det 
norske oljeselskap før kjøp av aksjer den 17. 

august 2011. Ny måling gav en gevinst på 817 
millioner kroner (se note 6).
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Note 13  Skatt

 
(Skattekostnad)/skatteinntekt  
 

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Kostnad ved periodeskatt:
Årets netto til gode (+) og betalbare (-) skatt  (95)  (47)
Til gode skatt petroleumsskattelov  1 300  333 
Justering av tidligere års betalbar skatt  18 -

Sum kostnad periodeskatt  1 223  286 
  
Kostnader ved utsatt skatt:
Opprinnelse og reversering av midlertidige forskjeller  1 735  (114)
Fordel av innregnet skattemessig underskudd til fremføring  67  22 

Sum utsatt skattekostnad  1 802  (92)

Endring utsatt skatt ført mot utforskningskostnader  (57)  (17)
Skatt på kursregulering -  2 

Utsatt skattekostnad i resultatregnskapet  1 744  (107)

Skattekostnad eksklusive skatt på gevinst/tap salg avviklet 
virksomhet  2 967  179 
 
Skattekostnad fordeling videreført og avviklet virksomhet:
Videreført virksomhet  2 967  185 
Avviklet virksomhet  -  (6)

Skattekostnad eksklusive skatt på gevinst/tap salg avviklet virk-
somhet  2 967  179 

Skatt på gevinst ved salg av avviklet virksomhet  -  - 

Sum skattekostnad videreført og avviklet virksomhet  2 967  179 

Skattekostnader fordeles mellom Petroleumsskatteloven og 
ordinære skattelover:
Petroleumsskattelov  2 855  333 
Ordinære skattelover  112  (154)

Sum skattekostnad i resultatregnskapet  2 967  179

Avstemming av effektiv skattesats i resultatregnskapet

 2012 2011

 %
Beløp i 
mill. kr %

Beløp i 
mill. kr

Resultat innen Petroleumsskatteloven  (3 660)  (427)
Resultat innen ordinære skattelover  510  2 133 

Resultat før skatt inklusive avviklet virksomhet   (3 150)   1 706 

Nominell skattesats i Norge 28 %  28 %  (142)  28 %  (597)
Nominell skattesats i Norge innen 
Petroleumsskatteloven  78 %  2 855  78 %  333 
Forskjell skattesats Norge og utland  (2 %)  (48)  (1 %)  20 
Skattefrie driftsinntekter  1 %  36  (16 %)  271 
Ikke-fradragsberettigede kostnader  (2 %)  (61)  13 %  (224)
Effekt av ikke tidligere utnyttede skattemessige 
underskudd  2 %  67  (1 %)  22 
Kostnad ikke innregnet skattemessige underskudd 
til fremføring  (5 %)  (168)  6 %  (105)
Skattevirkning av tilknyttede selskaper  10 %  309  (25 %)  423 
Øvrige forskjeller  4 %  120  (2 %)  36 

Sum skattekostnad i resultatregnskapet  94 %  2 967  (10 %)  179 
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Skattekostnader innregnet i øvrige resultatelementer i totalresultatet:  

 2012 2011

Beløp i millioner kroner Før skatt Skatt Etter skatt Før skatt Skatt Etter skatt

Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler  (11)  -  (11)  76  -  76 
Endring i virkelig verdi kontantstrømsikring  (22)  -  (22)  (8)  -  (8)
Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg overført til resultat  1  -  1  142  -  142 
Omregningsdifferanser  (238)  -  (238)  (122)  -  (122)
Endring øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper  (161)  -  (161)  24  -  24 

Sum skattekostnad i øvrige resultatelementer i totalresultat  (432)  -  (432)  112  -  112 

Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt

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

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Balanse per 1. januar  (3 224)  204 
Kursreguleringer  4  7 
Kjøp og salg av datterselskaper  (84)  (3 381)
Endring utsatt skatt fratrukket ved nedskrivning av immaterielle 
eiendeler (se note 10)  175  52 
Utsatt skattekostnad  1 802  (107)

Balanse per 31. desember  (1 328)  (3 225)

Eiendeler ved utsatt skatt  325  276 
Forpliktelser ved utsatt skatt (-)  (1 652)  (3 500)

Balanse per 31. desember  (1 328)  (3 224)

Bevegelsen i eiendeler ved utsatt skatt er som følger: 

Beløp i millioner kroner

Skatte-
messig 

mindreav-
skrivning Pensjoner

Frem-
førbart 
under-
skudd Øvrige Sum

Per 1. januar 2011  (57)  38  460  30  471 
Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt  -  -  (34)  1  (33)
Kjøp og salg av datterselskaper  -  (3)  (213)  (49)  (265)
Utligning  -  -  -  104  104 

Per 31. desember 2011  (57)  35  213  85  276 

Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt  17  31  64  (59)  53 
Kjøp og salg av datterselskaper  -  -  (3)  (1)  (4)

Per 31. desember 2012  (40)  65  274  25  325 

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

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Industrielle investeringer:
Ocean Yield  56 - 
Aker Seafoods 1)  124  - 

Finansielle investeringer:
Converto Capital Fund  65  202 
Aker ASA og holdingselskaper  22  29 
Andre selskaper  58  45 

Sum  325  276 

1) Del av Converto Capital Fund i 2011
  

Aker Seafoods:
Aker Seafoods utsatt skattefordel kan henføres til 
et fremførbart underskudd på 124 millioner. Styret 
forventer økt skattemessig resultat slik at det 
fremførbare underskuddet i selskapet vil være 
benyttet innen 5-7 år.

Converto Capital Fund:
Utsatt skattefordel på 65 millioner kroner kan 
blant annet henføres til datterselskapet Norway 
Seafoods med 45 millioner kroner. Norway Sea-
foods utsatt skattefordel kan henføres til et frem-
førbart underskudd på 25 millioner og andre mid-
lertidige forskjeller på 20 millioner kroner. 

Aker ASA og holdingselskaper:
Utsatt skattefordel i Aker ASA og holdingselska-
per utgjør 22 millioner kroner. Etter en vurdering 
av selskapets mulighet til å utnytte det fremfør-
bare underskuddet har selskapet redusert innreg-
net utsatt skattefordel de siste årene. Samlet 
utsatt skattefordel i Aker ASA og holdingselska-
per som ikke er innregnet i balansen er 1 472 
millioner kroner. 

Samlet ikke innregnet utsatt skattefordel i Aker 
konsernet utgjorde 2 676 millioner kroner ved 
utgangen av 2012.

Beskjæres 76 mm fra venstre før trykk >>

Aker ASA årsrapport 2012

Regnskap og noter – Aker-konsernet

84



Bevegelsen i forpliktelse utsatt skatt er som følger:

Beløp i millioner kroner

Skatt  
teknisk 

goodwill

Skatte-
messig 
merav-

skrivning Øvrige Sum

Per 1. januar 2011  -  (136)  (130)  (266)
Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt  -  (199)  127  (72)
Kjøp av datterselskaper  (1 826)  (123)  (1 281)  (3 230)
Salg av datterselskaper  -  106  8  114 
Endring utsatt skatt fratrukket nedskrivning 
av immaterielle eiendeler (se note 10)  52  -  - 52
Kursreguleringer  -  (4)  10  6 
Utligning  -  1  (104)  (103)

Per 31. desember 2011  (1 775)  (355)  (1 370)  (3 500)

Utsatt (skattekostnad) / skatteinntekt  -  579  1 170  1 749 
Kjøp av datterselskaper  -  (3)  (77)  (80)
Endring utsatt skatt fratrukket nedskrivning 
av immaterielle eiendeler (se note 10)  175  -  -  175 
Kursreguleringer  -  4  -  4 

Per 31. desember 2012  (1 600)  225  (277)  (1 652)

Skatt teknisk goodwill
Lisenser under utbygging og lisenser i produksjon 
verdsettes til virkelig verdi basert på kontant-
strømmer etter skatt. Grunnen er at slike lisenser 
kun omsettes i et marked etter skatt basert på 
vedtak fra Finansdepartementet i tråd med § 10 i 
Petroleumsskatteloven. Det foretas avsetning for 
utsatt skatt av forskjell mellom anskaffelseskost 
og overtatt skattemessig avskrivningsbase i hen-
hold til IAS 12 punkt 15 og 19. Motpost til denne 
utsatte skatten blir goodwill. Den goodwill som 
oppstår er dermed en teknisk effekt av utsatt 
skatt. Den innregnede goodwill er ikke forventet å 
være skattemessig fradragsberettiget (se også 
note 15).

Forpliktelser ved periodeskatt og til gode peri-
odeskatt innen ordinære skattelov
Forpliktelser ved periodeskatt utgjør 43 millioner 
kroner og til gode periodeskatt utgjør 9 millioner 

kroner. Tallene for 2012 i denne noten er basert 
på foreløpige anslag på en rekke skattefrie inn-
tekter, ikke fradragsberettigede poster og periodi-
seringsforskjeller mellom finansregnskapet og 
skatteregnskapet. De endelige postene vil bli 
beregnet i forbindelse med utarbeidelse av sel-
vangivelser og vil kunne avvike fra de ovenstå-
ende anslagene.

Beregnet skatt til utbetaling innen petroleums-
skattelov
Det norske oljeselskap kan kreve utbetalt fra sta-
ten skatteverdien av pådratte leteutgifter for så 
vidt disse ikke overstiger årets skattemessige 
underskudd allokert til sokkelvirksomhet. Fordrin-
gen er inkludert i linjen beregnet skatt til utbeta-
ling med 1 274 millioner kroner.

Det norske oljeselskap har i slutten av 2012, 
fått utbetalt fra staten 1 443 millioner for regn-
skapsåret 2011.
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Note 14  Eiendom, anlegg og utstyr 

Bevegelsen i eiendom, anlegg og utstyr for 2012 fremgår av oversikten nedenfor:

Beløp i millioner kroner
Skip, fly og 

lignende

Maskiner, 
transport-

midler Bygninger Tomter

Anlegg 
under  

utførelse
Felt under 
utbygging

Produk-
sjons- 

anlegg inkl. 
brønner Sum

Anskaffelseskost balanse per 1. januar 2012  9 527  1 234  1 069  925  351  803  95  14 005 
Kjøp av datterselskaper  1  2  783  33  -  -  -  819 
Andre anskaffelser 1)  2 004  113  13  1  265  2 576  776  5 747 
Annen avhending og utrangering  (405)  (21)  -  -  -  (418)  -  (844)
Reklassifisering fra immaterielle eiendeler og overført fra anlegg under utførelse (se note 12)  142  171  15  (13)  (315)  202  -  202 
Effekt av valutakursendringer  (562)  (51)  (35)  (8)  (10)  -  -  (668)

Anskaffelseskost balanse per 31. desember 2012  10 706  1 448  1 844  937  290  3 164  871  19 261 

Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall per 1. januar 2012  (2 691)  (804)  (576)  (38)  (75)  -  (47)  (4 231)
Årets avskrivninger  (633)  (127)  (37)  (4)  30  -  (82)  (854)
Tap ved verdifall (nedskrivninger)  (83)  -  (44)  -  (25)  (1 800)  (164)  (2 115)
Annen avhending og utrangering  292  19  -  -  (30)  -  -  281 
Effekt av valutakursendringer  162  33  19  2  4  -  -  220 

Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall per 31. desember 2012  (2 953)  (879)  (638)  (40)  (96)  (1 800)  (294)  (6 699)

Balanseført verdi per 31. desember 2012  7 754  570  1 206  897  194  1 364  577  12 562 

Årets investeringer ikke betalt  7  -  -  -  5  -  496  508 
Balanseført verdi leieavtaler utgjør  -  -  -  -  -  -  -  - 
1) Aktiverte renter i 2012 utgjør 13 millioner kroner

Balanse ved utgangen av 2012 fordeles som følger på områder:

Beløp i millioner kroner
Skip, fly og 

lignende

Maskiner, 
transport-

midler Bygninger Tomter

Anlegg 
under  

utførelse
Felt under 
utbygging

Produk-
sjons- 

anlegg inkl. 
brønner Sum

Industrielle investeringer:
Det norske oljeselskap  -  52  -  -  -  1 364  577  1 993 
Ocean Yield  6 389  1  -  -  69  -  -  6 459 
Aker BioMarine  423  230  -  -  -  -  -  652 
Aker Seafoods  371  103  137  2  -  -  -  614 

Sum industrielle investeringer  7 183  385  137  2  69  1 364  577  9 718 

Finansielle investeringer:
Converto Capital Fund  294  170  234  74  24  -  -  796 
Aker ASA og holdingselskaper  148  13  13  2  -  -  -  176 
Øvrig virksomhet og elimineringer  128  2  822  819  101  -  -  1 872 

Balanseført verdi per 31. desember 2012  7 754  570  1 206  897  194  1 364  577  12 562 
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Innledning
Balanseført verdi ved utgangen av 2012 utgjør 
12 562 millioner kroner, en endring på 2 788 millio-
ner kroner i løpet av året.

Skip, fly og lignede på totalt 7 754 millioner kro-
ner ved utgangen av 2012 kan i hovedsak henføres 
til skip innen virksomhetsområdene Ocean Yield, 
Aker BioMarine, Aker Seafoods og Converto Capital 
Fund (Ocean Harvest) på henholdsvis 6 389 millio-
ner kroner, 423 millioner kroner, 371 millioner kroner 
og 294 millioner kroner. I tillegg har fartøyet Antar-
ctic Navigator en bokført verdi som utgjør 167 milli-
oner kroner ved utgangen av 2012.  Endringen på 
2 788 millioner kroner i løpet av året kan i hovedsak 
henføres til investeringer i skip i Ocean Yield og 
Aker Seafoods. 

Tomter på 897 millioner kroner kan i hovedsak 
henføres til tomter lokalisert på Fornebu. Endring i 
balanseført verdi på tomter utgjør 10 millioner kroner. 

Bygninger på 1 206 millioner kroner kan henfø-
res til bygningsmassen på Aker Philadelphia Shipy-
ard og fiskefordelingsanlegg i Norge og Frankrike.  
I tillegg bygninger eid av Fornebuporten og byg-
ningsmasse eid av datterselskapet Aker Seafoods.

Endring i 2012 på 713 millioner kroner kan i 
hoved sak henføres til kjøp av eiendommer i Forne-
buporten. 

Det norske oljeselskap har felt under utbygging 
og produksjonsanlegg inklusive brønner på hen-
holdsvis 1 364 millioner kroner og 577 millioner kro-
ner. Endringen totalt på 1 091 millioner kroner kan i 
hovedsak henføres til investeringer som motvirkes 
noe av salg og nedskrivninger.  

Maskiner og transportmidler på totalt 570 millio-
ner kroner kan henføres til skipsutstyr i Aker Bio-
Marine og Aker Seafoods. I tillegg utstyr i Converto 
Capital Funds datterselskaper Aker Philadelphia 
Shipyard og Norway Seafoods. Endring i 2012 
utgjør 140 millioner kroner. 

Skip, fly og lignende
Investering i skip på 2 004 millioner kroner kan i 
hovedsak henføres Ocean Yield kjøp av Lewek 
Connector for 1 833 millioner kroner (USD 315 mil-
lioner kroner) og 100 millioner kroner i Aker BioMa-
rine ved ombygging av Antarctic Sea og Saga Sea. 

Tap på verdifall i 2012 på 83 millioner kroner kan 
henføres til nedskrivning av Antarctic Navigator med 
44 millioner kroner til 167 millioner kroner (USD 30 
millioner) og FPSO-kandidat (SMART 2) med 34 
millioner kroner i Aker Floating Production. 

FPSO-kandidat (SMART2) i datterselskapet Aker 
Floating Production ble solgt i 2012 for 65 millioner 
kroner (USD 11 millioner) som var 34 millioner kro-
ner lavere enn bokført verdi ved inngangen til året.  

Årets avskrivning er 633 millioner kroner. Skro-
gene avskrives over en periode på mellom 20 og 25 
år mens maskiner og utstyr om bord avskrives over 
en periode på mellom 5 og 10 år.

Maskiner, transportmidler
Investering i maskiner og transportmidler på 113 
millioner kroner kan i hovedsak henføres investerin-
ger foretatt i datterselskapet Aker Philadelphia 
Shipyard med 47 millioner kroner og noe mindre 
investeringer i Aker Seafoods, Aker BioMarine, 

Norway Seafoods og Det norske oljeselskap. 
Årets avskrivning på 127 millioner kroner henfø-

res til 28 millioner kroner i Aker BioMarine, 18 millio-
ner kroner i Aker Seafoods, 18 millioner kroner i Det 
norske oljeselskap og 56 millioner kroner i selskaper 
eid av Converto Capital Fund.

Bygninger og tomter
Kjøp av datterselskaper og investering i bygninger 
og tomter på totalt på 829 millioner kroner kan i 
hovedsak henføres til Fornebu.

Nedskrivning på 44 millioner kroner i 2012 kan i 
hovedsak henføres til datterselskapet Norway Sea-
foods og en vurdering av salgsverdi av selskapets 
virksomhet i Frankrike etter en avtale om salg av 
virksomheten i januar 2013.

Tomter avskrives ikke, men bygninger avskrives 
over en periode på mellom 20 til 50 år.

Anlegg under utførelse
Årets investeringer utgjør 265 millioner kroner og 
kan henføres til investeringer i Fornebuporten med 
96 millioner kroner, forskudd betalt på skip under 
bygging i Ocean Yield og 97 millioner kroner i Aker 
BioMarine i forbindelse med ombygging av Antar-
ctic Sea i første halvår 2012.  

Felt under utbygging
Felt under utbygging i Det norske oljeselskap er 
Jette og årets investeringer utgjør 2 576 millioner 
kroner.

Som følge av utfordringer i forbindelse med bor-
ing på utbyggingsprosjektet Jette, ble det utarbei-

det en revidert brønnplan i august 2012. Planen er 
iverksatt. Dreneringsområdet er redusert og de esti-
merte utvinnbare volumene er nedjustert, samtidig 
som kapitalkostnadene har økt. Dette har resultert i 
en regnskapsmessig nedskrivning før skatt på 1 881 
millioner kroner i 2012.

Produksjonsanlegg inklusive brønner
Produksjonsanlegg i Det norske oljeselskap kan i 
hovedsak henføres til Jotun-feltet. Årets investerin-
ger utgjør 776 millioner kroner, hvorav avsatte fjer-
ningskostnader utgjør 495 millioner kroner.

Datterselskapet Det norske oljeselskap har vur-
dert verdien av produksjonsanlegg og brønner på 
blant annet Glitne- og Jotun-feltet. Analysen viser et 
nedskrivningsbehov på 164 millioner kroner, som 
følge av økte estimater for fjerningsforpliktelser.  

Effekt av valutakursendringer på eiendom, 
anlegg og utstyr:
Effekt av valutakursendringer utgjør 448 millioner 
kroner og kan i hovedsak henføres til bevegelser i 
USD/NOK i datterselskapene Aker Floating Produ-
ction, Connector og Aker Philadelphia Shipyard. 
Med bakgrunn i balanseførte verdier 31. desember 
2012 vil en nedgang av USD kursen på 10 prosent 
redusere anleggsmidlene med om lag 0,6 milliarder 
kroner.
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Bevegelsen i eiendom, anlegg og utstyr for 2011 fremgår av oversikten nedenfor:

Beløp i millioner kroner

Rigg, skip, 
fly og  

lignende

Maskiner,  
transport-

midler Bygninger Tomter

Anlegg 
under  

utførelse
Felt under 
utbygging

Produk-
sjons-  

anlegg inkl  
brønner Sum

Anskaffelseskost balanse per 1. januar 2011  20 061  1 418  1 090  123  146  -  -  22 837 
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning  -  54  -  -  -  336  92  482 
Andre anskaffelser 1)  111  76  8  800  195  266  4  1 459 
Avhending ved salg av virksomhet  (10 429)  (23)  (1)  -  -  -  -  (10 452)
Annen avhending og utrangering  (6)  (299)  (37)  -  6  -  (1)  (337)
Reklassifisering fra immaterielle eiendeler og overført fra anlegg under utførelse (se note 12)  -  -  -  -  -  202  -  202 
Effekt av valutakursendringer  (209)  8  9  2  4  -  -  (186)

Anskaffelseskost balanse per 31. desember 2011  9 527  1 234  1 069  925  351  803  95  14 005 

Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall per 1. januar 2011  (2 436)  (996)  (555)  (32)  (23)  -  -  (4 043)
Årets avskrivninger  (627)  (123)  (36)  (4)  4  -  (17)  (803)
Tap ved verdifall (nedskrivninger)  (112)  -  -  -  (39)  -  (30)  (181)
Avhending ved salg av virksomhet  587  24  -  -  -  -  -  611 
Annen avhending og utrangering  (24)  298  20 -  -  -  -  294 
Effekt av valutakursendringer  (79)  (7)  (4)  (1)  (17)  -  -  (108)

Akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall per 31. desember 2011  (2 691)  (804)  (576)  (38)  (75)  -  (47)  (4 231)

Balanseført verdi per 31. desember 2011  6 836  430  493  887  276  803  48  9 774 

Balanseført verdi leieavtaler utgjør  -  -  -    
1) Aktiverte renter i 2011 utgjør 0 millioner kroner.

Balanse ved utgangen av 2011 fordeles som følger på områder:

Beløp i millioner kroner

Rigg, skip, 
fly og  

lignende

Maskiner,  
transport-

midler Bygninger Tomter

Anlegg 
under  

utførelse
Felt under 
utbygging

Produk-
sjons-  

anlegg inkl  
brønner Sum

Industrielle investeringer:
Det norske oljeselskap  -  51  -  -  -  803  48  902 
Aker BioMarine  245  89  -  -  255  -  -  590 

Sum industrielle investeringer  245  140  -  -  255  803  48  1 492 

Finansielle investeringer:        
Converto Capital Fund  756  269  444  86  21  -  -  1 575 
Aker ShipLease  1 438  -  -  -  -  -  -  1 438 
Aker Floating Production  3 966  1  -  -  -  -  -  3 967 
Aker ASA og holdingselskaper  158  19  14  2  -  -  -  192 
Øvrig virksomhet og elimineringer  274  2  36  800  -  -  -  1 111 

Balanseført verdi per 31. desember 2011  6 836  430  493  887  276  803  48  9 774 
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Note 15  Immaterielle eiendeler 
 

Bevegelsen i immaterielle eiendeler for 2012 fremgår av oversikten nedenfor:

Beløp i millioner kroner
Olje- og 

gasslisenser
Teknisk 

goodwill
Aktiverte 

leteutgifter
Annen  

goodwill
Fiske-

konsesjoner Øvrige Sum

Anskaffelseskost balanse per 1. januar 2012  2 656  1 826  2 509  1 232  654  421  9 297 
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning  -  -  -  -  - - - 
Andre anskaffelser -  -  1 151  -  -  35  1 187 
Kostnadsført letebrønner  -  -  (1 121)  -  -  -  (1 121)
Avhendelser  (5)  (3)  -  -  -  -  (8)
Omklassifisering til eiendommer, anlegg og utstyr (se note 14)  -  -  (203)  -  -  -  (203)
Effekt av valutakursendringer  -  -  (10)  (60)  -  (8)  (78)

Anskaffelseskost balanse per 31. desember 2012  2 652  1 823  2 327  1 171  654  448  9 075 

Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall per 1. januar 2012  (124)  (28)  (1)  (407)  (10)  (311)  (881)
Årets amortiseringer  (8)  -  -  -  -  (34)  (42)
Tap ved verdifall (nedskrivninger)  (226)  (135)  -  (33)  -  (4)  (397)
Effekt av valutakursendringer  -  -  -  41  -  6  47 

Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall per 31. desember 2012  (358)  (163)  (1)  (399)  (10)  (342)  (1 273)

Balanseført verdi per 31. desember 2012  2 293  1 660  2 326  772  644  106  7 802 

Bevegelsen i immaterielle eiendeler for 2011 fremgår av oversikten nedenfor:

Beløp i millioner kroner
Olje- og 

gasslisenser
Teknisk 

goodwill
Aktiverte 

leteutgifter
Annen  

goodwill 
Fiske-

konsesjoner Øvrige Sum

Anskaffelseskost balanse per 1. januar 2011  -  -  82  1 210  654  400  2 346 
Overtakelse ved virksomhetssammenslutning  2 617  1 826  2 261  -  -  6  6 711 
Andre anskaffelser  39  -  363  -  -  12  414 
Omklassifisering til eiendommer, anlegg og utstyr (se note 11)  -  -  (202)  -  -  -  (202)
Effekt av valutakursendringer  -  -  5  22  -  3  29 

Anskaffelseskost balanse per 31. desember 2011  2 656  1 826  2 509  1 232  654  421  9 297 
   

Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall per 1. januar 2011  -  -  -  (391)  (10)  (285)  (686)
Årets amortiseringer  (2)  -  (1)  -  -  (24)  (28)
Tap ved verdifall (nedskrivninger)  (122)  (28)  -  -  - -  (149)
Effekt av valutakursendringer  -  -  -  (16)  -  (1)  (17)

Akkumulerte amortiseringer og tap ved verdifall per 31. desember 2011  (124)  (28)  (1)  (407)  (10)  (311)  (881)

Balanseført verdi per 31. desember 2011  2 532  1 799  2 507  825  644  110  8 417 
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Innledning
Olje- og gasslisenser på 2 293 millioner kroner og 
teknisk goodwill på 1 660 millioner kroner 
utgjorde totalt 3 954 millioner kroner ved utgan-
gen av 2012. Dette kan henføres til Det norske 
oljeselskap i 2011. (se note 6).

Endringen i aktiverte leteutgifter på - 182 milli-
oner kroner i 2012 kan i hovedsak henføres inves-
teringer på 1,2 milliarder kroner og som følge av 
boring av tørre brønner kostnadsføring på -1,1 
milliarder kroner av aktiverte letekostnader.

Balanseført verdi av annen goodwill utgjør 772 
millioner kroner ved utgangen av 2012, en endring 
på -52 millioner kroner i løpet av 2012 som kan 
henføres til kursregulering og nedskrivninger.

Annen goodwill per 31. desember 2012 forde-
les med 339 millioner kroner i Aker BioMarine, 214 
millioner kroner i Aker Floating Production, og 
blant annet goodwill på 169 millioner kroner ved 
etablering av fiskerivirksomheten i Aker. Goodwill 
relatert til Aker Floating Production stammer fra 
oppkjøp av Aker Floating Production i august 
2006. Goodwill i Aker BioMarine oppstod i forbin-

delse med Akers kjøp av Natural og etablering av 
Aker BioMarine-konsernet i desember 2006. 
Goodwill er i sin helhet allokert til krillvirksomhe-
ten.

Fiskekonsesjoner kan henføres til i Aker Sea-
foods med 993 millioner kroner, fratrukket en 
utsatt inntekt på 359 millioner kroner i Aker i for-
bindelse med etablering av Aker Seafoods i 2006. 
Aker Seafoods eide ved utgangen av 2012 29,6 
torsk- og hysetrålkonsesjoner, 31,9 seitrålkonse-
sjoner, 8 reketrålkonsesjoner og 3 vassildkonse-
sjoner i Norge. Rettigheter i Norway Seafoods til å 
drive oppdrett av ørret på seks lokasjoner er også 
bokført under immaterielle eiendeler. Det er ikke 
gjort anskaffelser eller salg av kvoter/rettigheter i 
2012.

Balanseført verdi av øvrige immaterielle eien-
deler på 106 millioner kroner ved utgangen av 
2012 består av blant annet av 105 millioner kroner 
i Aker BioMarine, som knytter seg til lisensavtaler/
produksjonsutvikling med en løpetid på mellom 6 
og 8 år.

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

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Avskrivninger og amortiseringer  (42)  (28)

Avskrivninger og amortiseringer videreført virksomhet  (42)  (28)

Spesielle driftsposter  (397)  (149)

Sum  (439)  (177)

Amortisering videreført virksomhet i 2012 på 42 
millioner kroner (28 millioner kroner i 2011) kan 
henføres til Aker BioMarine og merverdien fordelt 
til lisensavtaler med forfall om 6 til 8 år med 26 
millioner kroner. I tillegg kan 4 millioner kroner 
henføres til lisenser knyttet til fiskerivirksomheten 
i Ocean Harvest og 11 millioner kroner amortise-
ring i Det norske oljeselskap.

Nedskrivning av immaterielle eiendeler i 2012 
på 397 millioner kroner kan henføres til Det norske 
oljeselskap og datterselskapet Norway Seafoods. 

I tråd med Det norske oljeselskaps regnskaps-
prinsipper er det foretatt nedskrivningstest av 
goodwill og tilhørende lisenser. Balanseført good-

will har oppstått som følge av at IFRS 3 krever at 
det foretas avsetning for utsatt skatt ved virksom-
hetskjøp, selv om det gjøres transaksjoner på 
«etter skatt-basis». Motposten til utsatt skatt blir 
goodwill som er nedskrevet med 135 millioner 
kroner.

Resterende nedskrivning i 2012 er relatert til to 
av selskapets produserende felt og andre produ-
serende lisenser, eller letelisenser som er, eller er i 
prosess av å bli tilbakelevert. 

Nedskrivningen på 36 millioner kroner i Nor-
way Seafoods er relatert til salg av selskapets 
virksomhet i Frankrike avtalt solgt i januar 2013.

Olje- og gasslisenser og teknisk goodwill 
Fordeling av olje- og gasslisenser og teknisk goodwill var ved utgangen av 2012:

Beløp i millioner kroner
Olje- og 

gass lisenser
Teknisk 

goodwill Sum

Bokførte verdier i Det norske oljeselskap  661  387 1 048 
Oppkjøp av Det norske oljeselskap i 2011 1 632 1 273 2 905 

Sum 2 293 1 660 3 953 

Verdsettelsen til virkelig verdi av lisenser under 
utbygging eller lisenser i produksjon er basert på 
kontantstrømmer etter skatt. Grunnen er at slike 
lisenser kun omsettes i et marked etter skatt 
basert på vedtak fra Finansdepartementet i tråd 
med § 10 i Petroleumsskatteloven. Det foretas 
avsetning for utsatt skatt av forskjell mellom 
anskaffelseskost og overtatt skattemessig 
avskrivningsbase i henhold til IAS 12 punkt 15 og 
19. Motpost til denne utsatte skatten blir good-
will. Den goodwill som oppstår er dermed en 
teknisk effekt av utsatt skatt. Den innregnede 
goodwill er ikke forventet å være skattemessig 
fradragsberettiget.

Fastsettelse av gjenvinnbart beløp
Det norske oljeselskap eier deler i en rekke olje- 
og gasslisenser ved utgangen av 2012. For erver-
vede letelisenser gjør man først vurderingen om 
det foreligger fastlagte planer for ytterligere aktivi-
tet, eventuelt om utbygging vil bli besluttet i nær 
fremtid. Målingen av letelisenser blir deretter 
basert på en salgsverdibetraktning, ut fra multi-
pler per fat. Verdien per lisens blir beregnet ved å 
multiplisere riskede ressurser med en estimert 
verdi per fat. Følgende forventning om oljepris er 
lagt til grunn ved nedskrivingsvurderinger av pro-
duserende lisenser:

År Snitt i USD

2013   107,80
2014   102,50
2015   98,50
2016   95,20
2017   92,70

Prisene er basert på forwardkurve, kilde: ICE 
Brent Crude 31. desember 2012. Diskonterings-
renten som er benyttet er 10,7 prosent nominelt 
etter skatt. Det norske oljeselskap har benyttet en 
langsiktig inflasjonsforventning på 2,5 prosent, 
samt langsiktig forventning til valutakurs på NOK/
USD 6,00.

Basert på de gjennomførte vurderinger, er ned-
skrivninger på 361 millioner kroner gjennomført i 
2012.

Aktiverte leteutgifter
Det norske oljeselskap benytter “successful 
efforts”-metoden ved regnskapsføring av lete- og 
utviklingskostnader. Alle letekostnader (inkludert 
seismiske anskaffelser, seismiske studier, bruk av 
egen tid), med unntak av kostnader knyttet til 
erverv av lisenser og boring av letebrønner, blir 
kostnadsført løpende. Kostnader knyttet til boring 
av letebrønner blir midlertidig balanseført i 
påvente av en evaluering av potensielle funn av 
olje- og gassreserver. Dersom det ikke blir funnet 
reserver, eller hvis funnene blir vurdert til ikke å 
være teknisk eller kommersielt utvinnbare, blir 
borekostnadene knyttet til letebrønner kostnads-
ført. Slike utgifter kan stå oppført i balansen i mer 
enn ett år. Hovedkriteriene er at det enten fore-
ligger fastlagte planer for fremtidig boring i lisen-
sen, eller at en utbyggingsbeslutning forventes å 
foreligge i nær fremtid. Basert på de gjennom-
førte vurderinger, er det kostnadsført 1,1 milliar-
der kroner i 2012.
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Annen goodwill
Fordeling av annen goodwill:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Ocean Yield  214  230 
Aker BioMarine  339  339 
Diverse  219  256 

Sum  772  825 

Fastsettelse av gjenvinnbart beløp
Konsernet tester annen goodwill for nedskrivning 
årlig, eller oftere hvis det er forhold som tyder på at 
det har inntrådt verdifall. Testen utføres ved års-
slutt. Tap ved verdifall innregnes i resultatet der-
som beregnet gjenvinnbart beløp, hensyntatt sens-
itivitetsanalyser, er lavere enn balanseført verdi av 
eiendelen eller den kontantgenererende enheten.

Ocean Yields datterselskap Aker Floating Pro-
duction goodwill ved inngangen til året var knyttet 
til FPSO-kontrakten på Dhirubhai-1. Aker BioMa-
rine goodwill er allokert til krillvirksomheten.

Diverse goodwill kan i hovedsak henføres til 
Aker Seafoods med 212 millioner kroner. Gjen-
vinnbart beløp tar utgangspunkt i omsetningsverdi 
på fiskekonsesjonene (se nedenfor). Gjenvinnbart 
beløp for Aker BioMarine og FPSO-kontrakten i 
Aker Floating Production er funnet ved å beregne 
bruksverdi. Beregningene baserer seg på fremti-
dige kontantstrømmer der budsjetter og strate-

giske målsettinger er lagt til grunn. 
Konsernet tilstreber konsistens over tid i de 

forutsetninger som benyttes i beregninger av tap 
for verdifall. Der det har vært nødvendig å gjøre 
endringer i slike forutsetninger, forklares årsaken 
til endringene.

Diskonteringsrenten er estimert på bakgrunn 
av et vektet gjennomsnitt av egenkapitalavkast-
ningskrav og forventet gjeldskostnad. Gjeldskost-
naden er basert på en risikofri rente i den valuta 
som lån er denominert i, med et påslag som 
reflekterer langsiktige rentemargin. Diskonterings-
renten fastsettes for hver kontantgenererende 
enhet og vil således kunne variere mellom kon-
sernselskaper. Ulik gjeldskostnad som følge av 
ulik rentemargin og risikofri rente ved bruk av 10 
års norsk statsobligasjonsrente mot 10 års US 
statsobligasjonsrente, samt ulik egenkapitalandel 
grunnet bransjetilhørighet påvirker således benyt-
tet vektet avkastningskrav.  

Følgende nøkkelforutsetninger er benyttet ved beregning av bruksverdi:

Diskonteringssats før  
skatt (WACC) i %

Nominell vekstrate 
terminalverdi i %

Aker Floating Production 5,3 Se nedenfor
Aker BioMarine 13,2 2,0

  

Aker Floating Production kontantstrømmer rela-
tert til FPSO-kontrakten på Dhirubhai-1 er basert 
på et inngått tidscerteparti med Reliance Indus-
tries Ltd som utløper i september 2018 og videre 
legges det til grunn at Reliance Industries Ltd 
utøver sin kjøpsopsjon i september 2018 til USD 
255 millioner.

Aker BioMarine har en forventet egenkapita-
landel på 67 prosent. Aker Floating Production har 
en forventet egenkapitalandel på 30 prosent, en 
økning fra 20 prosent i 2011, som reflekterer bran-

sjens egenkapitalandel.
Aker BioMarines kontantstrømmer er basert på 

styregodkjente budsjett og forretningsplaner for 
perioden 2013 til 2015. For påfølgende perioder 
bygger modellen på en terminalvekst estimert til 
2,0 prosent.

Aker Floating Production:
Goodwill relatert til Aker Floating Production 
utgjør ved utgangen av 2012 214 millioner kroner. 
Det er ikke foretatt noen nedskrivning i 2012.

Ved testing av tap for verdifall på goodwill hen-
ført til FPSO-kontrakten på Dhirubhai-1 fastsettes 
gjenvinnbart beløp til bruksverdi ved estimering av 
diskonterte kontraktfestete kontantstrømmer. 
Konsernets FPSO er designet for å ha en opera-
sjonell levetid som overstiger 15 år, noe som set-
ter den i stand til å betjene kontrakter på reservo-
arer med en vanlig levetid i dagens petroleumsin-
dustri og oppfylle operasjonelle krav i bransjety-
piske kontrakter med oljeselskaper.

Diskonteringsrenten er estimert på bakgrunn 
av et vektet gjennomsnitt av egenkapitalavkast-
ning krav og forventet gjeldskostnad basert på en 
forventet langsiktig egenkapitalandel på 30 pro-
sent. Egenkapitalavkastningskravet er estimert 
ved hjelp av kapitalprisingsmodellen (CAPM) og 
deretter justert fra etter skatt til før skatt. 
Gjeldskostnaden er basert på en risikofri rente 10 
års US statsobligasjon, med et påslag som reflek-
terer selskapets langsiktige rentemargin. Bereg-
ningen hensyn tar at Dhirubhai-1 er på kontrakt-
festet tidscerteparti med Reliance Industries Ltd til 
utløpet av 2018 og opsjonsverdi på USD 255 milli-
oner er anvendt som terminalverdi i 2018.

Prosjekterte kontantstrømmer fra dagsrater for 
Dhirubhai-1 er estimert ved bruk av en kontrakt-
festet årlig vekst på fem prosent for drifts- og ved-
likeholdsavtalen og tre prosents økning av tilhø-
rende kostnader per år. Selskapets indirekte kost-
nader er estimert med en årlig økning på to pro-
sent. Estimatet reflekterer organisasjonens 
tiltagende erfaring med nåværende operasjoner 
samt ledelsens vurdering av FPSO-industristan-
darder.

Sensitivitetsanalyse er utført basert på 2 nøkkel-
scenarioer som ledelsen anser å være de mest 
nærliggende og relevante for selskapets risikoprofil.

A) en økning i avkastningskrav (WACC) på 50 
prosent

B) en redusert økonomisk oppetid med ett pro-
sentpoeng

Scenarioene A og B medførte ikke tap ved verdi-
fall. Følgelig er gjenværende goodwill USD 38,3 
millioner (214 millioner kroner) et beløp som fort-
satt vil støttes spesifikt og tilstrekkelig av de faste 
parameterne i FPSO Dhirubhai-1 kontrakten. 

Aker BioMarine:
Selskapets balanseførte verdi av goodwill på 339 
millioner kroner er i sin helhet allokert til det som 
tidligere ble benevnt krillvirksomheten; dvs. all 
gjenværende virksomhet i selskapet per 
31. desember 2012, med unntak av CLA/Tonalin 

avtalene og holding aktivitetene i Aker BioMarine 
ASA. For krillvirksomheten er gjenvinnbart beløp 
estimert på grunnlag av bruksverdi. Det er ikke 
innregnet tap ved verdifall i 2012 eller i 2011.

Beregnet bruksverdi er basert på neddiskon-
terte fremtidige kontantstrømmer. Følgende forut-
setninger er lagt til grunn i 2012:

 ■ Forventede kontantstrømmer er basert på 
styregodkjent budsjett og forretningsplan for 
krillvirksomheten for perioden 2013–2015. 
Budsjettet bygger på en detaljert tilnærming 
for budsjettering av de ulike avdelingene 
innen krillvirksomheten. For påfølgende perio-
der bygger modellen på en terminalvekst esti-
mert til 2,0 prosent som ligger innenfor lang-
siktig forventing i omega-3 bransjen.

 ■ I budsjettet for perioden 2013–2015 er inntek-
ter det første året basert på inngåtte avtaler 
for 2013, samt en ledelsesvurdering og 
ekstern informasjon om potensialet for nye 
avtaler. Den årlige veksten i driftsinntekter de 
to påfølgende årene er basert på ledelsens 
vurdering, men med noe lavere detaljgrad.

 ■ Budsjettert driftsmargin i perioden 2013–2015 
forventes å være økende med bakgrunn i den 
skalerbarhet som ligger i forretningsmodellen. 
En stor andel av konsernets driftskostnader er 
uavhengig av produksjonsvolumer, og bidrar 
til økende driftsmargin ved økt salg.

 ■ Terminalleddet i modellen for beregning av 
bruksverdi tar utgangspunkt i en forventet 
driftsmargin 2015. Videre er investeringsnivået 
satt lik forventede avskrivninger for å opprett-
holde salgs- og produksjonskapasitet.

 ■ Ved beregning av gjenvinnbart beløp er det 
benyttet en diskonteringsrente før skatt på 
13,2 % (2011: 11,5 %). Diskonteringsrenten er 
estimert på bakgrunn av et vektet gjennom-
snitt av egenkapitalavkastningskrav og for-
ventet gjeldskostnad under forutsetning om 
en forventet gjeld/egenkapital andel på 50 % 
(2011: 50 %). Egenkapitalavkastningskravet er 
estimert ved hjelp av kapitalprisingsmodellen 
(CAPM) og deretter justert fra etter til før skatt. 
Gjeldskostnaden er basert på risikofri rente 
(10 års statsobligasjoner), med et påslag som 
reflekterer langsiktig finansieringskostnad og 
selskapets risikoprofil. 

 ■ Sensitiviteten i bruksverdi er testet ved hjelp 
av simulering av ulike kombinasjoner av dis-
konteringsrente og vekst i terminalleddet. 
Ingen kombinasjoner av disse faktorene, hen-
holdsvis innenfor 10–18 prosent diskonte-
ringsrente og 0–5 prosent vekst i terminalled-
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det, medfører en bruksverdi lavere enn balan-
seført verdi per 31. desember 2012.

Diverse goodwill:
Diverse goodwill kan i hovedsak henføres til Aker 
Seafoods med 212 millioner kroner. Fiskekonse-
sjonene har en lavere verdi i Aker konsernet enn i 
Aker Seafoods. Dette kan henføres til etablering 
av nåværende Aker Seafoods og at merverdi ved 
etablering i hovedsak ble allokert til fiskekonse-
sjoner (se nedenfor). Merverdien på fiskekonse-
sjoner som beskrevet nedenfor medfører at det 
ikke er grunnlag for nedskrivning av goodwill 
knyttet til Aker Seafoods i Aker konsernet.

Fiskekonsesjoner
Aker Seafoods konsernet eide ved utgangen av 
2012 29,6 torsk- og hysetrålkonsesjoner, 31,9 
seitrålkonsesjoner, 8 reketrålkonsesjoner og 3 
vassildkonsesjoner i Norge. Det er ikke gjort 
anskaffelser eller salg av kvoter/rettigheter i 2012.

En konsesjon på torsk, hyse og sei er en lisens 
som gir rettigheter til å drive fiske etter hvitfisk 
med trål nord for 62. breddegrad samt i Nordsjøen 
i deler av året. Tilsvarende gir en reke og vassild-
konsesjon rettigheter til å fiske reke og vassild. 
Dagens regelverk tillater å ha inntil tre konsesjons-
enheter per fartøy. Kvantumet det er tillatt å fiske 
per konsesjonsenhet blir fastsatt av Fiskeridepar-
tementet på årlig basis. I tillegg kan det i løpet av 
et år foretas overføringer mellom de forskjellige 
fartøygrupper dersom en fartøygruppe ikke klarer 
å fiske sin andel av kvoten, såkalte ”retildelinger”. 
En torskekonsesjon tilsvarte i starten av 2012 en 
rett til å fiske 1240 tonn torsk, 800 tonn hyse og 
522 tonn sei nord for 62. breddegrad. I forhold til 
2011 er dette en økning på 9 % på torsk og en 
reduksjon på henholdsvis 2 % og 5 % på hyse og 
sei. I løpet av året ble det foretatt retildelinger av 
alle tre fiskeslagene. Som følge av retildelinger ble 
torskekvantumet økt med 13 tonn per konsesjons-
enhet, mens seikvantumet ble økt med 380 tonn. 
Det ble høsten 2012 også tildelt ekstra kvote for 
leveranse av fersk torsk på 220 tonn per fartøy, 
såkalt ferskfiskbonus. Rekekonsesjonene og vass-
ildkonsesjonene er ikke begrenset av kvantum.    

For å øke lønnsomheten innen fiskeri, samt 
redusere antall fartøy i drift, har fiskerimyndighe-
tene innført ordninger der det gis anledning til å 
samle inntil tre kvoteenheter per fartøy mot at de 
fartøy som avgir sine kvoter blir tatt ut av fiskerire-
gisteret på permanent basis. Det har vært forskjel-
lige ordninger innen strukturering de siste ti årene. 

De kvotene som har blitt strukturert har en tidsbe-
grensning på 20 - 25 år fra strukturering, etter 
hvilket regelverk som var gjeldende på det tids-
punkt struktureringen ble foretatt. Etter strukturpe-
riodens utløp vil den norske totalkvoten vil bli for-
delt på de gjenværende kvotene innen samme 
fartøygruppe. Aker Seafoods har konsesjoner som 
er tidsbegrenset (20-25 år) på grunn av strukture-
ring. Det foretas ikke ordinære avskrivninger på de 
strukturerte kvotene. Som følge av at den norske 
totalkvoten vil bli fordelt på de gjenværende kvo-
tene innen samme fartøygruppe, forventes det at 
Aker Seafoods vil opprettholde tilnærmet samme 
fangstkvantum som før struktureringen. Kvotene 
som ikke er strukturerte blir heller ikke avskrevet 
da disse er definert som ”evigvarende” kvoter, 
dvs. det er ikke gitt noen tidsbegrensning ved 
utstedelse av kvotene.   

Det er knyttet tilbudsplikt til de regionene kon-
sesjonene er hjemmehørende, dvs. Finnmark og 
Nordland. Dette innebærer at kjøperne i den aktu-
elle regionen har fortrinnsrett på kjøp av fisken. 
Hvem denne tilbudsplikten er knyttet opp mot er 
fastsatt i konsesjonsbetingelsene for den enkelte 
konsesjonsenhet. Det kan være en region, men 
det kan også være en spesifikk kjøper. Prinsippet 
for prisfastsettelse er gjennomsnittsprisen som er 
oppnådd på det aktuelle fiskeslaget de siste 14. 
dager hensyntatt tilstand, størrelse og kvalitet. 
Den eksisterende tilbudsplikt og industriplikt er 
hensyntatt i verdivurderingen av konsesjonene.

I forbindelse med avleggelsen av årsregnska-
pet for 2012 ble det foretatt en ekstern verdivurde-
ring av konsesjonene i Norge. Torskekonsesjo-
nene ble da verdsatt til 50 millioner kroner per 
konsesjon, rekekonsesjonene til 4 millioner kroner 
per konsesjon og vassildkonsesjonene til 3 millio-
ner kroner per konsesjon, på lik linje som i 2011. 
Verdivurderingen er basert på omsetningsverdi for 
denne type konsesjoner, altså den verdi som det, 
fra ekstern verdivurderer, er forventet at konsesjo-
nene kan omsettes for, fratrukket salgsomkostnin-
ger. Basert på denne vurderingen ble markedsver-
dien på konsesjonene vurdert til 1 527 millioner 
kroner. 

Verdifastsettelsen på en konsesjonsenhet vil 
kunne variere fra år til år. Faktorer som er avgjø-
rende for verdifastsettelsen er forventningene til 
de innsatsfaktorene som påvirker inntjeningen på 
den aktuelle konsesjon. Hovedelementer her vil 
være kvote og prisutviklingen det aktuelle år samt 
forventninger til disse fremover.  

Sensitivitetsanalyse på kvotene:

Beløp i millioner kroner
Endret 

omsetning
Endret 

EBITDA
 
10 % endring i pris på torsk vil medføre følgende endringer 49 31 
10 % endring av kvantum på torsk vil medføre følgende endringer 49 15 
10 % endring av kvantum på torsk, sei og hyse vil medføre følgende endringer 77 18

 

Ved en 10 % nedgang i pris på torsk vil omset-
ningen reduseres med 10 %, mens effekten på 
EBITDA vil være noe mindre målt i kroner. Kort-
siktige endringer i pris og kvoter forventes ikke å 
ha noen vesentlig innvirkning på verdifastsettel-
sen da en strukturkvote blir vurdert ut fra en tids-

horisont på inntil 25 år. Ved en vedvarende end-
ring i pris, uten at kvotevolumene endres, forven-
tes det å påvirke omsetningsverdien på kvotene 
iht. redusert EBITDA- og kontantstrømsbidrag. 
Tilsvarende vil være tilfelle ved en vedvarende 
reduksjon i kvotene uten at prisene stiger. 

Øvrige immaterielle eiendeler
Fordeling av øvrige immaterielle eiendeler:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Utvikling av produksjonsprosesser i Aker BioMarine  57  44 
Lisensavtaler og produksjonsteknologi i Aker BioMarine  48  56 
Diverse  1  10 

Sum  106  110 

Aker BioMarine har i 2012 aktivert 33 millioner 
kroner (2011:21 millioner kroner) i kostnader knyt-
tet til utvikling av produksjonsprosessen av krill-
olje, samt generelle produktutviklingskostnader. 
Årets amortisering på utvikling av produksjons-
prosesser utgjør 17 millioner kroner og på lisens-
avtaler og produktteknologi 9 millioner kroner, 
totalt 26 millioner kroner. 

Bokført beløp av lisensavtaler/produksjonstek-
nologi på 48 millioner kroner (2011: 56 millioner 
kroner) er hovedsakelig relatert til eksisterende 
lisensavtaler med forfall om 6-8 år. Basert på årets 
inntekter på de aktuelle lisensavtalene og fremti-
dige forventinger er ingen indikasjoner på verdifall 
påvist for lisensavtaler/produksjonsteknologi ved 
utgangen av 2012 (2011: 0). 

Note 16  Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper 
 

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Per 1. januar  5 579  5 295 
Trinnvis oppkjøp, nedsalg og salg av datterselskaper  -  775 
Anskaffelser/Avhendelser  2  (2 661)
Andel resultat fra tilknyttede selskaper  1 118  1 545 
Effekt av valutakursendringer og kontantstrømsikring  (27)  53 
Øvrige endringer i egenkapitalen  (859)  572 

Per 31. desember  5 813  5 579 
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Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper fordeles som følger:
 
2012 

Beløp i millioner kroner
Balanseført verdi  

per 1. januar

Trinnvis oppkjøp, 
nedsalg og salg av 

datterselskaper
Anskaffelser og 

avhendelser Andel resultat

Effekt av valutakurs-
endringer og  

kontantstrømsikring
Øvrige endringer i  

egenkapitalen
Balanseført verdi  

per 31. desember

Aker Solutions ASA  4 400  -  -  878  -  (548)  4 729 
Kværner ASA  988  -  -  98  (27)  (171)  888 
Bokn Invest AS  184  -  2  142  -  (140)  189 
Øvrige selskaper  7  -  -  -  -  -  7 

Sum  5 579  -  2  1 118  (27)  (859)  5 813 

Anskaffelser og avhendelser
Bokn Invest fikk i 2012 et egenkapitaltilskudd på 2 
millioner kroner fra Aker ASA’s datterselskap Con-
verto Capital Fund. 

Andel resultat
Andel resultat fra tilknyttede selskaper baseres på 
selskapenes årsresultat. Andel resultat fra Aker 
Solution er justert for effekter av prinsippendring 
vedrørende pensjoner i Aker Solution som ikke er 
gjennomført i Aker i 2012. 

Øvrige endringer i egenkapitalen
Øvrige endringer i egenkapitalen i andel Aker 
Solutions inkluderer blant annet mottatt utbytte på 
430 millioner kroner og andel effekter av kjøp og 
salg av egne aksjer. Øvrige endringer i egenkapita-
len i andel Kværner inkluderer mottatt utbytte på 

169 millioner kroner og andel effekter av kjøp og 
salg av egne aksjer. Øvrige endring i egenkapital i 
Bokn Invest kan henføres til tilbakebetaling av kapi-
tal på 140 millioner kroner.

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper fordeles som følger:
 
2011 

Beløp i millioner kroner
Balanseført verdi 

per 1. januar

Trinnvis oppkjøp, 
nedsalg og salg av 

datterselskaper
Anskaffelser og 

avhendelser Andel resultat

Effekt av valuta- 
kursendringer og 

kontantstrømsikring Fisjonseffekter 
Øvrige endringer i  

egenkapitalen
Balanseført verdi 

per 31. desember

Aker Solutions ASA  3 998  -  -  2 134  81  (1 508)  (305)  4 400 
Kværner ASA  -  -  -  229  (62)  821  -  988 
Bokn Invest AS  160  -  27  (3)  -  -  -  184 
Aker Drilling ASA  -  1 767  (2 688)  10  34  -  877  - 
Det norske oljeselskap ASA  1 131  (992)  -  (137)  -  -  (2) - 
Øvrige selskaper  6  -  -  (1)  -  -  2  7 
Elimineringer og reklassifiseringer  -  -  -  (687)  -  687  - 

Sum  5 295  775  (2 661)  1 545  53  -  572  5 579
 

Trinnvis oppkjøp, nedsalg og salg av 
datterselskaper
Aker Drilling gjennomførte i 1. kvartal 2011 en emi-
sjon på 3,9 milliarder kroner og refinansiering av 
banklån gjennom ett nytt, femårig lån.

Aker deltok i emisjonen med 567 millioner kroner 
og etter emisjonen hadde Aker 41,1 prosent eier-
skap og dermed ikke lenger kontroll over selskapet. 
Salgstap utgjør 1,2 milliarder kroner. Investeringen i 
Aker Drilling behandles som datterselskap frem til 
24. februar og som tilknyttet selskap fra 24. februar 
2011 og ble bokført i henhold til egenkapitalmeto-
den i Aker-konsernet. Aker Drillings egenkapitalverdi 
i Aker-konsernet før deltagelse i emisjonen utgjorde 
1 767 millioner kroner (se note 7).

Aker kjøpte 17. august 2011 11,66 prosent av 
aksjene og stemmerettene i Det norske oljeselskap 
ASA for 521 millioner kroner. Kjøpet økte Akers eie-
randel i Det norske fra 40,45 prosent til 52,11 pro-
sent og selskapet er behandlet som datterselskap 
fra 17. august 2011. Aker konsernets egenkapital-
verdi før ytterligere kjøp utgjorde 992 millioner kro-
ner (se note 6).

Anskaffelser og avhendelser
Netto reduksjon i Aker Drilling på 2 688 millioner 
kroner fordeles på deltagelse i emisjonen i Aker Dril-
ling med 567 million kroner redusert med 3 255 milli-
oner kroner mottatt ved salget av 5,0 prosent den 
15. august og 36,1 prosent den 3. oktober 2011.

Andel resultat
Andel resultat fra tilknyttet selskap på 1 545 millio-
ner kroner fordeles på videreført virksomhet med 
1 535 millioner kroner og 10 millioner kroner på 
avviklet virksomhet. Andel resultat fra tilknyttede 
selskaper baseres på selskapenes årsresultat. Eli-
mineringer og reklassifisering kan henføres til elimi-
nering av andel gevinst i Aker Solutions ved fisjo-
nen av Kværner ASA. I tillegg resultat fra 1. januar 
til fisjonstidspunktet, inntektsført i Aker Solutions 
som avviklet virksomhet og i Kværner ASA. Kvær-
ner ASA rapporter resultat fra 1. januar som om 
fisjonen var gjennomført ved årets begynnelse.

Fisjonseffekter 
I andre kvartal 2011 gjennomførte Aker Solutions 
fisjonen med Kværner ASA.

Aker konsernet eier etter fisjonen om lag 41 pro-
sent av begge selskapene. Akers andel av fisjonsef-
fekten i Aker Solutions er negativt med 1 508 millio-
ner kroner og positiv i Kværner ASA 821 millioner 
kroner. Dette er eliminert i regnskapet til Aker.

Øvrige endringer i egenkapitalen
Øvrige endringer i egenkapitalen i andel Aker 
Solutions inkluderer blant annet mottatt utbytte på 
303 millioner kroner. Øvrige endringer i egenkapita-
len i andel Aker Drilling 877 millioner kroner kan 
henføres til gevinst ved salg av 41 prosent av 
aksjene i Aker Drilling i 2011 (se note 7).
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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 og Kværner ASA.  
Nedenfor vises børskurs og børsverdi for Aker-konsernets eierandel i Aker Solutions ASA og Kværner 
ASA:

Beløp i millioner kroner
Antall aksjer  

i millioner

Børskurs  
(i kroner) 

31.12.2012

Balanseført 
verdi per 

31.12.2012
Børsverdi 

31.12.2012

Aker Solutions ASA  110,3  112,80  4 729  12 446 
Kværner ASA  110,3  16,20  888  1 787 

2012 

Beløp i millioner kroner Land Eiendeler
For-

pliktelser
Drifts-

inntekter
Årets 

resultat
Eierandel 

%

Aker Solutions ASA Norge  40 215  28 235  44 922  2 260  40,3 1)

Kværner ASA Norge  6 052  3 850  10 748  238  41,0 1)

Bokn Invest AS Norge  506  -  -  310  39,9 

2011 

Beløp i millioner kroner Land Eiendeler
For-

pliktelser
Drifts-

inntekter
Årets 

resultat
Eierandel 

%

Aker Solutions ASA Norge  34 010  23 044  36 474  5 254  40,3 1)

Kværner ASA Norge  6 823  4 378  13 295  559  41,0 1)

Bokn Invest AS Norge  541  -  -  (21)  39,9 

1) Ikke hensyntatt kjøp av egne aksjer.

Note 17  Investeringer i felleskontrollert virksomhet

Konsernet har andeler i felleskontrollerte virksom-
heter, 50 prosent i Trygg Pharma Holding og For-
nebu Boligutvikling AS. Trygg Pharma Holding 
eier selskapet Epax – en av verdens ledende 
aktører for fremstilling av høykonsentrerte ome-

ga-3-oljer. Fornebu Boligutvikling vil være enga-
sjert i bygging av boliger på Fornebu.

Felleskontrollerte selskap regnskapsføres etter 
egenkapitalmetoden.

Investering i felleskontrollert virksomhet fordeles som følger:
 
2012 

Beløp i millioner kroner

Balanse-
ført  

verdi per 
1. januar

Anskaf-
felser og 

avhen-
delser

Andel 
resultat

Øvrige 
endringer

Balanse-
ført verdi 

per 31. 
desember

Trygg Pharma Holding  617  82  (10)  -  689 
Aker Encore  17 -  (1)  (16) -

Sum  634  82  (11)  (16)  689 

Anskaffelser, avhendelser og øvrige endringer
Trygg Pharma Holding fikk i 2012 et egenkapital-
tilskudd fra Aker BioMarine på 82 millioner kroner. 

Aker har i 2012 kjøpt 50 prosent av Aker Encore 
for 16 millioner kroner og eier etter kjøpet 100 
prosent av selskapet.

Investering i felleskontrollert virksomhet fordeles som følger:

2011 

Beløp i millioner kroner

Balanse-
ført  

verdi per 
1. januar

Anskaf-
felser og 

avhen-
delser

Andel 
resultat

Øvrige 
endringer 

i egen-
kapitalen

Balanse-
ført verdi 

per 31. 
desember

Trygg Pharma Holding  554  75  (17)  5  617 
Aker Clean Carbon  68  20  (20)  (69)  - 
Aker Encore  18  -  (1)  -  17 

Sum  640  95  (37)  (64)  634 
 

Anskaffelser og avhendelser
Trygg Pharma Holding fikk i 2011 et egenkapitaltil-
skudd fra Aker BioMarine på 75 millioner kroner. 
Aker Clean Carbon fikk i begynnelsen av 2011 et 
egenkapitaltilskudd på 20 millioner kroner fra Aker.

Øvrige endringer i egenkapitalen
Øvrige endringer i egenkapitalen i andel Trygg 
Pharma Holding kan henføres øvrige resultatele-
menter fra felles kontrollert virksomhet med 5 
millioner kroner.

I løpet av 2011 økte usikkerheten i markedet 
for karbonfangst hvor karbonfangstanlegg i 
Europa og USA blir utsatt og kansellert. Aker 
Clean Carbon var valgt som teknologileverandør 
for CO2-rensing på kullkraftverket Longannet i 
Skottland. Prosjektet er kansellert. Aker har derfor 
i 2011 nedskrevet sin eierandel på 50 prosent i 
Aker Clean Carbon fra 69 millioner til null. Ned-
skrivning er resultatført som andre finanskostna-
der (se note 11).

 

Sammendrag av finansiell informasjon for felleskontrollert virksomhet og oversikt over 
konsernets eierandel i vesentlige felleskontrollerte virksomheter er som følger:

Trygg Pharma Group AS

Beløp i millioner kroner 2012 2011

Land Norge Norge
Eierandel og stemmeandel 50% 50%
   
Inntekter  448  361 
Kostnader  (464)  (394)

Resultat  (16)  (33)

Anleggsmidler  1 758  1 532 
Omløpsmidler  414  313 

Totale eiendeler  2 172  1 845 

Egenkapital  1 382  1 234 
Langsiktige forpliktelser  93  99 
Kortsiktige forpliktelser  697  512 

Total gjeld og egenkapital  2 172  1 845 
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Note 18  Andre aksjer og fondsandeler

Beløp i millioner kroner Eierandel % 2012 2011 

AAM Absolute Return Fund   9,4  343  351 
Norron fondene  18,6  264  256 
American Shipping Company  19,9  11  6 
SpareBank 1 SMN egenkapitalbevis  1,6  68  59 
NBT  9,7  55  55 
Aksjer og andeler i andre selskaper  46  55 

Sum   787  781 

AAM Absolute Return Fund fordeles på 126 milli-
oner kroner (USD 22,6 millioner) i USD Class A og 
217 millioner kroner i NOK Class B. Fondet utgjør 
totalt for Class A USD 485 millioner USD og 
Class B NOK 920 millioner kroner. Akers andel i 
NOK utgjør 23,6 prosent og andel i USD Class 
4,7 prosent.

Fondene Norron Target (nordisk multistrategi-
fond) og Norron Select (nordisk hedgefond) ble 
etablert i februar 2011. Aker eier 30 prosent av 
Norron Target kapital på SEK 712 millioner og 97 
prosent av fondet Norron Select på SEK 100 milli-
oner.

Endringen i andre aksjer og fondsandeler i 2012 kan henføres til følgende:

Beløp i millioner kroner

Per 1. januar 2012  781 
Anskaffelser  13 
Endring virkeligverdireserve  4 
Avgang til salgssum  (5)
Nedskrivninger og salgsgevinster  (6)

Per 31. desember 2012  787 

Note 19  Finansielle rentebærende anleggsmidler

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Bundne midler 1)  417  258 
Langsiktige obligasjonslån 2) 3)  847  960 
Andre rentebærende langsiktige fordringer  219  179 

Sum  1 483  1 397 
 
1) Bundne midler kan i hovedsak henføres til finansiering i Aker Floating Production med 112 millioner kroner og i Det norske 

oljeselskap 182 millioner kroner. I tillegg byggekontrakter i Aker Philadelphia Shipyard med 112 millioner kroner.
2) Langsiktige obligasjonslån ved utgangen av 2012 kan henføres til American Shipping Company ASA obligasjon. Lånet er i 

NOK nominell verdi 1 056 millioner kroner og forfaller 28. februar 2018. Rente Nibor + 4,75% som konverteres til obligasjoner 
kvartalsvis.

3) Virkeligverdijustering per 31.12.2012 er 57 millioner kroner og per 31.12.2011 72 millioner kroner.

Endringen i rentebærende langsiktige fordringer i 2012 kan henføres til følgende:

Beløp i millioner kroner
Obliga-

sjonslån
Bundne 

midler
Andre 

lån Sum

Per 1. januar 2012  960  258  179  1 397 
Tillagt renter  75  -  -  75 
Endring virkeligverdireserve  (16)  -  -  (16)
Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig 
for salg overført til resultat  1  -  -  1 
Tilbakebetaling av lån og obligasjoner  (167)  -  -  (167)
Nye lån og obligasjoner  -  176  40  216 
Nedskrivning og salgsgevinster  (6)  -  -  (6)
Kursregulering og andre endringer  -  (17)  -  (17)

Per 31. desember 2012  847  417  219  1 483 

Netto tilbakebetaling og nye lån og obligasjoner  
(se kontantstrøm)  167  (176)  (40)  (49)

Tilbakebetaling av lån og obligasjoner
Endring obligasjoner på 167 millioner kroner kan 
henføres til salg av Norwegian Energy Company 
obligasjoner med 151 millioner kroner og Front 
Exploration obligasjoner med 25 millioner kroner.  

Nye bundne midler 
Endring i bundne midler på 176 millioner kroner 
kan i hovedsak henføres betingelser i låneavtaler i 
Det norske oljeselskap. 

Note 20  Andre anleggsmidler

Andre anleggsmidler består av følgende poster:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 
 
Derivater (note 5 og note 38)  8  8 
Andre rentefrie langsiktige fordringer  256  97 

Sum  264  105 

Andre rentefrie langsiktige fordringer i 2012 inklu-
derer blant annet 135 millioner kroner i for-
skuddsbetaling i forbindelse med trålere under 

bygging (40 millioner kroner i 2011) og en langsik-
tig fordring på 32 millioner kroner i Det norske 
oljeselskap relatert til volum avtaler i Atla-feltet.

Beskjæres 76 mm fra venstre før trykk >>

Aker ASA årsrapport 2012

Regnskap og noter – Aker-konsernet

95



Note 21  Varelager og biologiske eiendeler
 

Biologiske eiendeler i Aker kan henføres til Norway Seafoods sine selskaper i Frankrike.
 
Tabellen nedenfor viser totalvolumet for fisk i sjø samt volum for slakteklar ørret 

Verdier i tonn 2012 2011 

Total fisk i sjø  2 480  2 344 
Slakteklar fisk  2 324  2 196 

Balanseverdi for biologiske eiendeler 31. desember

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Verdijustering slakteklar fisk  2  (5)
Verdijustering ikke slakteklar fisk  -  - 

Sum verdijustering biologiske eiendeler  2  (5)

Kostpris biologiske eiendeler  51  57 

Balanseført verdi biologiske eiendeler  53  52 

Varelager består av følgende poster:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Råvarer  88  101 
Varer under tilvirkning  22  7 
Ferdigvarer  274  266 

Sum  385  374 

Tap ved verdifall (nedskrivning) av varelager innregnet som kostnad i 
perioden  19  5 

Balanseført verdi av varelager gjenstand for tilbakeholdelse eller annen 
sikkerhetsstillelse  293  154 

Av det totale varelager i Aker konsernet per 31. desember 2012 er 172 millioner kroner vurdert til 
virkelig verdi fratrukket salgskostnader.

Note 22  Ordrereserve på anleggskontrakter og andre avtalte kontrakter

Virksomheten i Ocean Yield, 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 samti-

dig kontraktsfestede rettigheter for Aker til å gjen-
nomføre fremtidige leveranser. Dersom forventede 
samlede kostnader overstiger forventede inntekter 
blir samlet forventet tap på kontrakten kostnads-
ført i sin helhet.

Ordrereserve og ordreinngang for selskaper i Aker konsernet ved utgangen av 2012 og 2011:

Ikke reviderte tall

Beløp i millioner kroner

Ordrereserve 
per 31. des. 

2012
Ordreinntak 

2012

Ordrereserve 
per 31. des. 

2011
Ordreinntak 

2011

Aker Philadelphia Shipyard  1 890  84  2 404  2 249 
Ocean Yield  8 330  2 689  5 106  - 

Sum  10 220  2 773  7 510  2 249 

Forskudd fra kunder er i all hovedsak relatert til Aker Philadelphia Shipyard og utgjorde per 31.desem-
ber 2012 og 2011 henholdsvis 338 millioner kroner og 14 millioner kroner.

Inngåtte leiekontrakter og andre ordrereserver

Beløp i millioner kroner Ocean Yield
Aker Philadelphia 

Shipyard Sum

Mindre enn et år  1 014  -  1 014 
Mellom ett og fem år  4 428  -  4 428 
Mer enn fem år  2 190  -  2 190 

Sum leiekontrakter  7 632  -  7 632 

Annen ordrereserve  698  1 890  2 588 

Sum  8 330  1 890  10 220 

Ocean Yields datterselskap Aker Floating  
Production har inngått et tidscerteparti og service 
avtale med Reliance Industries Ltd om utleie av 
Dhirubhai-1 for en 10 års periode med oppstart i 
september 2008. Reliance har en opsjon på å 
kjøpe FPSO-en. Opsjonen kan utøves i løpet av 
hele kontraktsperioden.

Ocean Yields datterselskap Aker ShipLease 
leverte Aker Wayfarer i oktober 2010. Dette spesi-
aliserte konstruksjonsfartøyet er på tiårs kontrakt 
for marine operasjoner for et heleid datterselskap 
av Aker Solutions fram til 2020.

Ocean Yields datterselskap Connector 1 AS 
kjøpte i oktober 2012 konstruksjonsskipet Lewek 
Connector og inngikk en 10 års bareboat charter-

avtale med EMAS AMC AS som er et heleid dat-
terselskap av Ezra Holding Ltd (Ezra). Charteravta-
len er fullt garantert av Ezra.

Seismikkskipet Geco Triton som er eid av 
Ocean Yield gjennom selskapet New Pollock Inc 
har en charteravtale med Schlumberger selskapet 
Western Geco fram til desember 2015. 

LH Shiplease 1 AS, et heleid datterselskap av 
Ocean Yield AS, har inngått kontrakt med Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) om 
bygging av to Pure Car Truck Carriers (PCTC) med 
kapasitet til 6500 biler. Skipene vil bli bygget ved 
DSME sitt verft i Mangalia, Romania.  Skipene 
skal leveres hhv i april og august 2014, og vil bli 
leid ut på 12-års ”hell and high water” bareboat 
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charter kontrakt til Höegh Autoliners (HAL).
Aker Philadelphia Shipyard har kontrakt med 

SeaRiver Maritime, Inc. (SeaRiver) om bygging av 
2 oljetankere, Hull 019 og 020. SeaRiver er et sel-
skap under Exxon Mobil Corporation U.S. Skipene 

skal frakte råolje fra Alaska til destinasjoner på 
vestkysten av USA. Bygging av det første fartøyet 
startet i mars 2012 og det andre i desember 2012. 
Begge skip er planlagt levert i 2014.

Note 23  Kundefordringer og øvrige rentefrie kortsiktige fordringer

Kundefordringer og øvrige rentefrie kortsiktige fordringer består av følgende poster:

Beløp i millioner kroner 2012 2011

Kundefordringer  702  592 
Øvrige rentefrie kortsiktige fordringer  566  893 

Sum  1 267  1 484
 

I 2012 har konsernet innregnet et tap ved verdifall 
på kundefordringer på 10 millioner kroner (2011: 
5 millioner kroner). Tapet er inkludert i andre drift-
skostnader i resultatregnskapet.

Øvrige kortsiktige fordringer i 2012 består i 
hovedsak av fordringer i operatørlisenser, opp-
tjente ikke innbetalte renter, tilgodehavende mva, 
samt forskudd til leverandører.

Note 24  Rentebærende kortsiktige fordringer

Rentebærende kortsiktige fordringer består av følgende poster:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Rentebærende kortsiktige fordringer nærstående -  - 
Andre rentebærende kortsiktige fordringer  28  26 

Sum  28  26 

Andre rentebærende kortsiktige fordringer er i hovedsak relatert til Det norske oljeselskap.

Note 25  Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter består av følgende poster:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Kontanter og bankinnskudd  5 471  5 463 
Kortsiktige investeringer med forfall under 3 måneder  -  - 

Kontanter og kontantekvivalenter  5 471  5 463
 

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 plasserin-
gen.

Kontanter og kontantekvivalenter er fordelt mellom selskaper som følger:
 
 

  

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Industrielle investeringer:
Det norske oljeselskap  1 154  842 
Ocean Yield 1)  583  - 
Aker BioMarine  5  13 
Aker Seafoods  52  - 

Sum industrielle investeringer  1 794  855 

Finansielle investeringer:
Converto Capital Fund  369  227 
Aker ShipLease 1) -  147 
Aker Floating Production 1) -  169 
Øvrige selskaper  202  113 
Aker ASA og holdingselskaper  3 106  3 952 

Sum  5 471  5 463 

1) Aker ShipLease og Aker Floating Production inngår i Ocean Yield i 2012
  
Det er restriksjoner på overføring av kontanter 
mellom Aker ASA og holdingselskaper og datter-
selskaper.

Bundne kontanter utgjør 193 millioner kroner, 
hvorav 62 millioner kroner i Aker ASA og hol-

dingselskaper, 112 millioner kroner i Aker Philadel-
phia Shipyard, 13 millioner kroner i Det norske 
oljeselskap, 3 millioner kroner i Aker Seafoods, 2 
millioner kroner i Aker BioMarine og 1 millioner 
kroner i Norway Seafoods.
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Note 26  Resultat per aksje og utbytte per aksje og innskutt egenkapital

Resultat per aksje
Majoritetens andel av årets resultat fordelt på avviklet virksomhet og videreført virksomhet beregnes 
som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Videreført virksomhet:
Nettoresultat fra videreført virksomhet  (184)  2 126 
Minoritetsinteresser  (151)  470 

Majoritetens andel av resultat videreført virksomhet  (33)  1 655 

Virksomhet holdt for salg/avviklet:
Nettoresultat fra virksomhet holdt for salg/avviklet  -  (240)
Minoritetsinteresser  -  - 

Majoritetens andel av resultat fra avviklet virksomhet -  (240)

Total majoritetens andel  (33)  1 415 

Ordinære aksjer per 1. januar  72 365 302  72 367 374 
  

Fordeles:   
Utstedte ordinære aksjer per 31. desember 2012 og 2011  72 374 728  72 374 728 
Effekt av egne aksjer  (891 681)  (9 426)

Sum  71 483 047  72 365 302 

Veid gjennomsnittlig antall ordinære aksjer per 31. desember  72 126 991  72 361 234 
 
   
Utvannet resultat per aksje    
Det var ingen potensielle instrumenter med 
utvanningseffekt utestående per 31. desember 
2012 eller 31. desember 2011.
    

Utbytte per aksje   
Utbytte utbetalt i 2012 og 2011 var henholdsvis 
794 millioner kroner (11,00 kroner per aksje) og 
724 millioner kroner (10,00 kroner per aksje). På 
generalforsamlingen den 17. april 2013 vil det bli 
foreslått et utbytte på 12,00 kroner per aksje.

Innskutt egenkapital
Aksjekapitalen i Aker ASA per 31. desember 2012 består av følgende aksjegrupper:

 Utstedte aksjer Antall egne aksjer Utestående aksjer

Ordinære antall aksjer  72 374 728  891 681  71 483 047 
Pålydende (kr)  28  28  28 

Samlet pålydende (millioner kr)  2 026  25  2 001 

Overkursfond - - -
Annen innskutt egenkapital - - -

Sum innskutt egenkapital  2 026  25  2 001 

Aksjene er utbytteberettiget. Hver aksje har lik stemmeandel. Aker ASA er ikke stemmeberettiget for 
sine egne 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 millioner kroner  

Foreslått utbytte i 2012 kroner 12,00 per aksje   868 

Forventet utbetalt i 2013 i konsernet   868 

 
Oversikt over de 20 største aksjonærene per 31. desember 2012:

Aksjonærer Antall aksjer Prosent

TRG Holding AS 1)  48 245 048 66,7 %
JP Morgan Chase Bank Nordea T.  1 810 042 2,5 %
Aker ASA  891 681 1,2 %
The Resource Group TRG AS 1)  860 466 1,2 %
JP Morgan Chase Bank Escrow Account  857 480 1,2 %
Euroclear Bank S.A/N.V  818 070 1,1 %
State Street Bank and Trust Co.  730 421 1,0 %
Tvenge  700 000 1,0 %
Odin Norden  686 487 0,9 %
The Hermes Focus Funds  670 000 0,9 %
Citibank NA London branch S/A FBCM  595 000 0,8 %
UBS AG, London branch  499 678 0,7 %
Clearstream Banking S.A.  495 093 0,7 %
Fondsfinans spar  450 000 0,6 %
Oslo Pensjonsforsikring AS PM  445 200 0,6 %
KBC Securities Belgian client  407 499 0,6 %
Folketrygdfondet  304 916 0,4 %
Citibank NA London branch S/A 400  300 728 0,4 %
JP Morgan Chase Bank Omnibus  287 392 0,4 %
KBC Securities client non-treaty  247 146 0,3 %
Øvrige  12 072 381 16,7 %

Sum  72 374 728 100 %

1) Kjell Inge Røkke kontrollerer gjennom sine selskaper TRG Holding AS og TRG AS til sammen 67,9 % av aksjene i Aker ASA.
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Note 27  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.

Forretningskontor Forretningskontor

Konsernets
eierandel i %

Konsernets  
stemm e- 
andel i % Sted Land

Konsernets 
eierandel i 

%

Konsernets  
stemm e- 
andel i % Sted Land

Aker Seafoods ASA (AKS)  73,25  73,25 Ålesund Norge Navigator Marine AS  100,00  100,00 Oslo Norge
 Aker Seafoods Finnmark AS  73,25  73,25 Hammerfest Norge Setanta Energy Group BV  79,10  79,10 Amsterdam Nederland
 Aker Seafoods Melbu AS  73,25  73,25 Melbu Norge Fornebuporten Holding AS  100,00  100,00 Oslo Norge
 Aker Seafoods JM Johansen AS  73,25  73,25 Stamsund Norge   Fornebuporten AS  100,00  100,00 Fornebu Norge
 Hammerfest Industrifiske AS 60 % av AKS 60 % av AKS Hammerfest Norge     Fornebuporten  Parkering AS  100,00  100,00 Fornebu Norge
 Nordland Havfiske AS  73,25  73,25 Stamsund Norge     Fornebuporten  Bolig AS (3 selskaper)  100,00  100,00 Fornebu Norge
 Finnmark Havfiske AS 98 % av AKS  98 % av AKS Hammerfest Norge     Fornebuporten  Næring AS (4 selskaper)  100,00  100,00 Fornebu Norge
 Aker Seafoods Båtsfjord AS  73,25  73,25 Båtsfjord Norge   Widerøeveien 5 AS  100,00  100,00 Oslo Norge
 Aker Seafoods Nordkyn AS  73,25  73,25 Kjøllefjord Norge   Maries Vei 20 AS  100,00  100,00 Fornebu Norge
 Aker Seafoods Harvesting Finmark AS  73,25  73,25 Hammerfest Norge   Fornebuporten utvikling AS  100,00  100,00 Oslo Norge
Converto Capital Fund  99,80  99,80 Oslo Norge   Fornebuporten UK AS  100,00  100,00 Fornebu Norge
Norway Seafoods Group AS  73,63  73,63 Oslo Norge     Abstract Cornwall Ltd  100,00  100,00 Aberdeen Skottland
Norway Seafoods A/S (Denmark)  73,63  73,63 Grenå Danmark     Abstract Cornwall 2 Ltd  100,00  100,00 Aberdeen Skottland
 Norway Seafoods UK Ltd.  73,63  73,63 Grimsby England Aker Achievement AS  100,00  100,00 Oslo Norge
Aker Seafoods Sweden AB  73,63  73,63 Kungshamn Sverige Aker Maritime Finance AS  100,00  100,00 Oslo Norge
 Norway Seafoods France S.A  73,63  73,63 Castets Frankrike  Old Kværner Invest AS  100,00  100,00 Oslo Norge
 Norway Seafoods AS  73,63  73,63 Oslo Norge  Sea Launch Holding AS  100,00  100,00 Oslo Norge
Aker Philadelphia Shipyard ASA  71,20  71,20 Oslo Norge Molde Fotball AS  100,00  100,00 Molde Norge
  Aker Philadelphia Shipyard Inc  71,20  71,20 Philadelphia USA Ocean Yield AS  100,00  100,00 Oslo Norge
Ocean Harvest AS  100,00  100,00 Oslo Norge Aker Invest AS  100,00  100,00 Oslo Norge
 Ocean Maritime Ltd  100,00  100,00 Cayman Island Cayman Isl.  Aker Invest II KS  100,00  100,00 Oslo Norge
 EstreMar S.A.  100,00  100,00 Buenos Aires Argentina   American Champion, Inc  100,00  100,00 Seattle USA
Aker Seafoods Holding AS  100,00  100,00 Oslo Norge     New Pollock LP, Inc  100,00  100,00 Seattle USA
Aker BioMarine ASA  89,25  89,25 Oslo Norge  Aker ShipLease AS  100,00  100,00 Oslo Norge
 Aker BioMarine Antarctic AS  89,25  89,25 Ålesund Norge   Aker ShipLease 1 AS  100,00  100,00 Oslo Norge
Aker Kværner Holding AS  70,00  70,00 Oslo Norge Aker Floating Production ASA (AFP)  100,00  100,00 Oslo Norge
Oslo Asset Management Holding AS  50,10  50,10 Oslo Norge  Aker Contracting FP ASA  100,00  100,00 Oslo Norge
   Oslo Asset Management AS  50,10  50,10 Oslo Norge  AFP Operations AS  100,00  100,00 Oslo Norge
Norron Asset Management AB  51,00  51,00 Stockholm Sverige  Aker Smart FP AS  100,00  100,00 Oslo Norge
Aker Floating Holding AS  100,00  100,00 Oslo Norge Connector 1 Holding AS  100,00  100,00 Oslo Norge
Aker Capital AS  100,00  100,00 Oslo Norge   Connector 1 AS  100,00  100,00 Oslo Norge
Det norske oljeselskap ASA  49,99  49,99 Trondheim Norge  LH Shiplease AS  100,00  100,00 Oslo Norge
Aker Holding Start 2 AS  100,00  100,00 Oslo Norge   LH Shiplease 1 AS  100,00  100,00 Oslo Norge
   RGI Inc.  100,00  100,00 Seattle USA Ocean Holding AS  100,00  100,00 Oslo Norge
    RGI Holding, Inc  100,00  100,00 Seattle USA
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Minoritetsinteresser
Aker konsernet inneholder flere datterselskaper 
hvor Aker ASA og holdingselskaper eier mindre enn 
100 prosent.

Vesentlige selskaper med minoritetsaksjonærer 
per 31.desember 2012 er Det norske oljeselskap 
med 50,1 prosent, Aker Philadelphia Shipyard med 

28,8 prosent, Aker Seafoods med 26,8 prosent, 
Norway Seafoods 26,4 prosent, Aker BioMarine 
med 10,8 prosent og Aker Kværner Holding med 30 
prosent. Se note 8 Driftssegmenter for nøkkeltall for 
enkelte av disse selskapene.

Det norske oljeselskap
Aker solgte i første kvartal 2012 1,05 millioner aksjer 
i Det norske for 88 kroner per aksje. Det tilsvarer en 
reduksjon i eierskapet fra 50,81 prosent til 49,99 
prosent. Aker har vurdert basert på kriteriet for kon-
solidering i IFRS at Aker fortsatt kontrollerer Det 
norske og derfor fortsatt konsoliderer selskapet.

Endringen i minoritetsinteressen i 2012 kan henføres til følgende selskaper:

Beløp i millioner kroner
Balanse per 

1. januar Årets resultat
Øvrige resultat 

elementer Utbytte

Ny minoritet,  
ut løsing av  

minoritet
Emisjon i  

datterselskap
Endring annen 

egenkapital
Balanse per 

31. desember

Aker Seafoods  429  16  (6)  -  4  -  (109)  334 
Norway Seafoods  -  (19)  (3)  -  -  -  109  88 
Aker Philadelphia Shipyard  160  16  (11)  -  -  -  -  165 
Aker BioMarine  161  (9)  (5)  -  (41)  34  -  140 
Aker Floating Production  (51)  -  -  -  51  -  -  - 
Aker Kværner Holding  5 743  293  (48)  (177)  -  -  4  5 814 
Det norske oljeselskap  2 681  (479)  -  -  45  510  -  2 757 
Øvrige selskaper  82  30  -  (27)  (15) -  -  69 

Sum  9 206  (151)  (74)  (204)  43  544  4  9 368 

Ny minoritet, utløsing av minoritet (se note 6):
I løpet av 2012 har Aker kjøpt aksjer av minoritets-
interesser for 99 millioner kroner og solgt minori-
tetsinteresser for 99 millioner kroner. Dette med-
førte en økning av minoritetsinteresser med 43 

millioner kroner og en reduksjon av kontrollerende 
eierinteresser på 43 millioner kroner som innregnes 
direkte i egenkapitalen og henføres til morselska-
pets eiere.

Emisjon i datterselskap:
Aker BioMarine fått tilført ny egenkapital med 246 
millioner kroner ved en emisjon i april 2012. Minori-
tetsinteresser deltok i emisjonen med 34 millioner 
kroner. Det norske oljeselskap fått tilført ny egen-

kapital med 1 019 millioner kroner ved en emisjon i 
desember 2012. Minoritetsinteresser deltok i emi-
sjonen med 510 millioner kroner. 

Note 28  Valutakurser

Ved utarbeidelse av Akers konsernregnskap er følgende valutakurser anvendt ved omregning av 
utenlandske datterselskaper og tilknyttede selskapers regnskaper:
 

Land Valuta Gjennomsnittskurs 2012 Kurs 31.12.2012 Gjennomsnittskurs 2011 Kurs 31.12.2011

Storbritannia GBP 1 9,22 9,01 8,99 9,24 
USA USD 1 5,82 5,58 5,61 6,00 
Danmark DKK 100 100,50 98,51 104,65 104,20 
Sverige SEK 100 85,90 85,30 86,36 86,43 
Den Europeiske Union (EU) EUR 1 7,48 7,36 7,80 7,76 

Gjennomsnittskurs og kurs per 31. desember er benyttet ved omregning av henholdsvis resultatregnskapet 
og balansen. Dersom gjennomsnitt i perioden ikke totalt sett gir et rimelig estimat på bruk av transaksjons-
kurs, brukes transaksjonskursen.
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Note 29  Øvrige resultatelementer

Omregningsdifferanser 
Omregningsdifferanser består av alle valutadiffe-
ranser som fremkommer ved omregning av finans-
regnskapene til de virksomhetene som har en 
annen funksjonell valuta enn NOK samt valutadiffe-
ranser fra omregning av forpliktelser som sikrer 
foretakets netto investeringer i utenlandske datter-
foretak og funksjonell valuta.

De vesentlige datterselskap med annen presen-
tasjonsvaluta er Aker Philadelphia Shipyard (USD), 
Aker Floating Production (USD), Norway Seafoods 

Danmark (DKK), Norway Seafoods Frankrike (EUR) 
og Ocean Harvests datterselskap Estremar i Argen-
tina (USD). I tillegg andel av omregningsdifferansen i 
blant annet de tilknyttede selskapene Aker Soluti-
ons og Kværner.

Virkeligverdireserve
Virkeligverdireserve består av kumulative netto-
endringer i virkelig verdi på investeringer tilgjenge-
lig for salg inntil investeringen er fraregnet.

Kurssikringsreserve
Sikringsreserven gjelder kontantstrømsikringstrans-
aksjoner som er inngått for å sikre mot endringer i 
inntekter og utgifter som følge av valutakur-
sendringer. Resultateffekten av slike transaksjoner 
blir inkludert i resultatregnskapet ved resultatføring 
av prosjektets inntekter og kostnader etter fremdrift 
basert på en oppdatert totalkalkyle for prosjektet. 
Sikringsreserven omfatter den delen av verdien 
som ennå ikke er resultatført, men som føres 
direkte i egenkapitalen. Det 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.

 

Fordeling øvrige resultatelementer på majoritet og minoritetsinteresser   

Beløp i millioner kroner
Omregnings-

differanser
Virkeligverdire-

server
Kurssikrings-

reserver

Sum 
om regning og 
andre reserver

Opptjent 
egenkapital Sum

Minoritets-
interesser

Sum 
egen kapital

2012 
Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  -  (11)  -  (11)  -  (11)  -  (11)
Endring i virkelig verdi kontantstrømsikring  -  -  (16)  (16)  -  (16)  (6)  (22)
Reklassifisert til resultat: endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig 
for salg, omregningsdifferanser og kontantstrømsikring  -  1  -  1  -  1  -  1 
Omregningsdifferanser  (219)  -  -  (219)  -  (219)  (19)  (238)
Endring øvrige resultatelementer fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper  (143)  32  (1)  (113)  -  (113)  (48)  (161)

Øvrige resultatelementer 2012  (362)  21  (18)  (359)  -  (359)  (73)  (432)

Beløp i millioner kroner
Omregnings-

differanser
Virkeligverdire-

server
Kurssikrings-

reserver

Sum 
omregning og 
andre reserver

Opptjent 
egenkapital Sum

Minoritets-
interesser

Sum 
egen kapital

2011 
Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  -  76  -  76  -  76  -  76 
Endring i virkelig verdi kontantstrømsikring  -  -  (4)  (4)  -  (4)  (4)  (8)
Reklassifisert til resultat: endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig 
for salg, omregningsdifferanser og kontantstrømsikring  58  (15)  98  142  -  142  -  142 
Omregningsdifferanser  (124)  -  -  (124)  -  (124)  3  (122)
Endring øvrige resultatelementer fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper  16  -  3  19  -  19  6  24 

Øvrige resultatelementer 2011  (50)  62  96  108  -  108  5  112
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Omregningsdifferanse      

Beløp i millioner kroner
Funksjonell 

valuta
Balanse per 

1. januar

Øvrige resultat-
elementer før 

skatt Skatt

Øvrige resultat-
elementer etter 

skatt
Reklassifisering 

ved nedsalg Reklassifisering 
Balanse per 

31. desember

Aker Philadelphia Shipyard USD  (45)  (41)  -  (41)  -  -  (86)
Aker BioMarine  25  (35)  -  (35)  -  -  (10)
Ocean Yield USD  (41)  (116)  -  (116)  -  -  (157)
Norway Seafoods   44  (7)  -  (7)  -  -  37 
Ocean Harvest USD  (117)  3  -  3  -  -  (114)
Øvrige selskaper   49  (23)  -  (23)  -  -  26 

Sum   (85)  (219)  -  (219)  -  -  (303)

Andel fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper   (311)  (143)  -  (143)  -  -  (455)

Sum   (396)  (362)  -  (362)  -  -  (758)

Tabellen under viser hvor sensitiv Aker er for 
omregningsdifferanser i konsernregnskapet. Hvis 
den norske kronen hadde vært 10 prosent ster-
kere gjennom 2012, ville det vært konsoliderings-
effekter som vist i tabellen. Sensitivitetsanalyse er 

en analyse av omregningseffekter og tar ikke 
hensyn til andre effekter av sterkere krone som 
konkurranseevne, verdiendringer av derivater 
eller lignende.

  

Beløp i millioner kroner
Resultat før skatt  

videreført virksomhet Egenkapital 

Bokført resultat og egenkapital  (3 150)  18 904 
Endring NOK 10 % sterkere  (38)  (401)
Resultat og egenkapital NOK 10 % sterkere  (3 188)  18 503 

Virkeligverdireserve     

Beløp i millioner kroner
Balanse per 

1. januar
Øvrige resultat-

elementer før skatt Skatt
Øvrige resultat-

elementer etter skatt Reklassifisering 
Reklassifisering til 

resultat
Balanse per 

31. desember

Langsiktig obligasjonslån (se note 16)  72  (15)  -  (15)  -  -  57 
Andre aksjer (se note 15)  114  4  -  4  -  -  118 

Sum  186  (11)  -  (11)  -  -  175 

Andel fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper  -  32  -  32  -  -  32 

Sum  186  21  -  21  -  -  207 

Kurssikringsreserve     

Beløp i millioner kroner
Balanse per 

1. januar
Øvrige resultat-

elementer før skatt Skatt
Øvrige resultat-

elementer etter skatt Reklassifisering 
Reklassifisering til 

resultat
Balanse per 

31. desember

Norway Seafoods  -  (1)  -  (1)  -  -  (1)
Aker Seafoods  (21)  (16)  -  (16)  -  -  (37)

Sum  (21)  (16)  -  (16)  -  -  (37)

Andel fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper  25  (1)  -  (1)  -  -  23 

Sum  4  (18)  -  (18)  -  -  (14)
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Endring øvrige resultatelementer fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper

Beløp i millioner kroner
Balanse per 

1. januar

Øvrige resultat-
elementer  

før skatt Skatt

Øvrige resultat-
elementer  
etter skatt Reklassifisering 

Reklassifisering 
til resultat

Balanse per 
31. desember

Omregningsdifferanse  (311)  (143)  -  (143)  -  -  (455)
Virkeligverdireserve  -  32  -  32  -  -  32 
Kurssikringsreserve  25  (1)  -  (1)  -  -  23 

Sum  (287)  (113)  -  (113)  -  -  (400)

Note 30  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:

Beløp i millioner kroner Bokført verdi  2012 Bokført verdi 2011

Langsiktige forpliktelser
Pantelån  6 580  4 253 
Usikrede banklån  505  854 
Usikret obligasjonslån  4 150  1 884 
Finansielle leieforpliktelser  22  18 
Andre langsiktige forpliktelser  7  139 

Sum langsiktige rentebærende forpliktelser  11 264  7 148 

Kortsiktige forpliktelser
Kortsiktig del av pantelån  1 169  653 
Kortsiktig del av usikrede banklån  2  2 
Kortsiktig del av usikret obligasjonslån  305  689 
Kortsiktig del av finansielle leieforpliktelser  4  3 
Kortsiktig del av andre langsiktige forpliktelser  2  34 
Trekkrettighet/driftsfasilitet  97  133 
Byggelån  -  48 
Letefasiliteter  567  380 
Andre kortsiktige forpliktelser  145  134 

Sum kortsiktige rentebærende forpliktelser  2 291  2 076 

Sum rentebærende forpliktelser  13 555  9 224 

Rentebærende forpliktelser fordeler seg på selskapene i konsernet som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Industrielle investeringer:   
Det norske oljeselskap  2 456  967 
Ocean Yield  4 789  - 
Aker BioMarine  560  577 
Aker Seafoods 1)  898  - 

Sum industrielle investeringer  8 703  1 544 

Finansielle investeringer:   
Converto Capital Fund  373  1 536 
Aker ShipLease 2)  -  1 130 
Aker Floating Production 2)  -  2 477 
Øvrige selskaper  1 009  7 
Aker ASA og holdingselskaper  3 469  2 530 

Sum rentebærende forpliktelser  13 555  9 224 

1) Del av Converto Capital Fund i 2011
2) Del av Ocean Yield i 2012
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Kontraktsmessige betingelser per desember 2012 er som følger:

Beløp i millioner Valuta Nominell renteprosent Forfallstidspunkt Valuta i millioner  
bokført verdi

Millioner kroner 
bokført verdi

Industrielle investeringer:
Det norske oljeselskap:
Usikrede obligasjonslån NOK 3 mnd Nibor + 6,75 % Januar 2016  589  589 
Pantelån:
Revolverende kredittfasilitet USD 3 mnd Libor + 3,75 % -4 % Desember 2015  233  1 300 
Letefasilitet i NOK NOK Nibor + 2,5 % Desember 2013  567  567 

Sum Det norske oljeselskap     2 456 
   
Ocean Yield:
Pantelån i Aker Shiplease:
Eksportfinans /GIEK/DNB NOK Nibor + 1,95 % Oktober 2022. 

Må fornyes etter 5 år
 1 032  1 032 

Kostnad opptak lån  (4)  (4)

Sum Aker ShipLease  1 027  1 027 

Pantelån i Aker Floating Production:
DNB syndikat USD Libor + 1,5 % 2018  345  1 923 

Sum Aker Floating Production  345  1 923 

Pantelån i Connector:
Eksportkreditt Norge AS USD Libor + 1,38 % 2024  206  1 150 
DNB syndikat USD Libor + 1,5 % 2024  19  107 
Lånekostnader  (1)  (6)

Sum Connector  224  1 250 

Usikrede obligasjonslån i Ocean Yield AS:    
Obligasjon 12/17 FRN NOK 3 mnd Nibor + 6,5 % Juli 2017  600  600 
Lånekostnader  (12)  (12)

Sum Ocean Yield AS  588  588 
  

Sum Ocean Yield   4 789 

Aker BioMarine:    
Usikret obligasjonslån NOK 3 mnd Nibor + 3,75 % Mai 2013  305  305 
Pantelån:      
Caterpillar Financial Services Corporation USD 6 mnd Libor + 1,89 % Mars 2017  12  66 
Innovasjon Norge AS - 1 NOK 5,20% Juni 2026  124  124 
Innovasjon Norge AS - 2 NOK 6,00% Juni 2023  15  15 
Trekkfasilitet NOK  50  50 

Sum Aker BioMarine   560 
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Beløp i millioner Valuta Nominell renteprosent Forfallstidspunkt Valuta i millioner  
bokført verdi

Millioner kroner 
bokført verdi

Aker Seafoods:
Pantelån NOK  - DNB/Nordea NOK 3 mnd Nibor + 1,85  % September  2018  889  889 
Pantelån NOK   - Innovasjon Norge NOK  2019  19  19 
Lånekostnader NOK  (10)  (10)

Sum Aker Seafoods  898  898 
 
Finansielle investeringer:
Converto Capital Fund
Norway Seafoods:
Pantelån NOK  NOK 3 mnd Nibor + 2,25 % Oktober  2015  5  5 
Trekkrettigheter NOK   32  32 
Finansielle leieforpliktelser EUR  2  18 
Andre langsiktige og kortsiktige forpliktelser NOK  71  71 
Andre langsiktige og kortsiktige forpliktelser EUR  -  48 

Sum Norway Seafoods   174 

Aker Philadelphia Shipyard:
Pantelån:    
Philadelphia Industrial Development Authority (PIDA) USD 3,75% Oktober 2015  5  26 
Philadelphia Local Development Corporation (PIDC) USD 3,75% Oktober 2015  2  12 
Finansielle leieforpliktelser USD    1  7 

Sum Aker Philadelphia Shipyard  8  45 

Ocean Harvest:
Pantelån:
Caterpillar Financial Services Corporation/2016 USD Libor + 2,75 % November 2016  9  53 
Caterpillar Financial Services Corporation/2020 USD Libor + 4,45 % November 2020  11  62 
Kostnad opptak lån (1)  (6)
Andre kortsiktige forpliktelser, Galicia Bank USD 15%  8  45 

Sum Ocean Harvest  28  154 

Sum Converto Capital Fund  373 

Aker ASA og holdingselskaper:
Usikrede obligasjonslån:    
FRN Aker ASA Senior Unsecured Bond Issue 2010/2015 NOK Nibor + 5 % November 2015  850  850 
8.375 per cent Aker ASA Senior Unsecured Bond Issue 2010/2015 NOK 8,375 % November 2015  150  150 
FRN Aker ASA Senior Unsecured Bond Issue 2012/2019 NOK Nibor + 5 % April 2019  500  500 
FRN Aker ASA Senior Unsecured Bond Issue 2012/2017 NOK Nibor + 4% Juni 2017  500  500 
FRN Aker ASA Senior Unsecured Bond Issue 2012/2022 NOK Nibor + 5 % September 2022  1 000  1 000 

Sum usikrede obligasjonslån  3 000  3 000 

Usikrede banklån:
Sparebank 1 SMN NOK Nibor +3,75 % Mai 2017  500  500 
Kostnader ved opptak lån  (31)  (31)

Sum Aker ASA og holdingselskaper  3 469  3 469 
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Beløp i millioner Valuta Nominell renteprosent Forfallstidspunkt Valuta i millioner  
bokført verdi

Millioner kroner 
bokført verdi

Øvrige selskaper
Fornebuporten:
Fornebuporten AS - Pantelån Handelsbanken NOK Nibor + 2,1 % Februar 2017  440  440 
Widerøeveien - Pantelån Storebrand Bank ASA NOK Nibor + 2,3 % Mars 2019  129  129 
Maries vei - Pantelån DNB NOK Nibor +1,6 % Juni 2013  425  425 

Sum Fornebuporten  994  994 

Øvrige lån  16  16 

Sum øvrige selskaper  1 009  1 009 

Sum rentebærende forpliktelser  13 555 

Det norske oljeselskap
Usikret obligasjonslån:
Lånet løper fra 28. januar 2011 til 28. januar 2016 
og har en rente på 3 mnd Nibor + 6,75 prosent. 
Hovedstolen forfaller 28. januar 2016 og det er 
kvartalsvise rentebetalinger. Det er ikke stilt sikker-
het for lånet. 

Letefasilitet i DNB:
Det norske oljeselskap har en trekkfasilitet på 3,5 
mrd kroner i DNB ASA. Maksimalt opptrekk er 
begrenset til 95 prosent av skatterefusjon minus 
renter relatert til letekostnader. Selskapet kan gjøre 
opptrekk på lånet frem til 31. desember 2012 og 
siste nedbetaling er satt til desember 2013. Lånet 
er tatt opp til NIBOR + 2,5 prosent. Det betales 
også en rammeprovisjon av ubenyttet ramme på 
1,35 prosent.

Det norske oljeselskap har en lånefasilitet på 
USD 500 millioner. Lånefasiliteten er garantert av 
DNB syndikat. I tillegg til det garanterte beløpet på 
USD 500 millioner, inneholder avtalen en mulighet til 
å øke lånet med ytterligere USD 100 millioner fra 23. 
mars 2013, gitt at visse betingelser er oppfylt. Til-
leggsbeløpet er ikke garantert. Lånefasiliteten forfal-
ler 31. desember 2015. Lånet er tatt på til Libor + 
margin på 3,75 - 4 prosent og en rammeprovisjon 
på 1,3 prosent.

Ocean Yield 

Aker ShipLease
Pantelånene er sikret i skipet Aker Wayfarer. Lånet 
har en flytende rente på Nibor + 1,95 prosent. 
Avdrag og rente betales halvårlig første gang 1. 
april 2011. Lånet forfaller 1. oktober 2022, men må 
fornyes etter fem år.

Aker Floating Production
Pantelånet er sikret i Dhirubhai-1. Nedbetales over 
charterperiodens løpetid, samt at 50 prosent av 
netto kontantstrøm går til ekstraordinære avdrag.  

Connector
Pantelånene er sikret i skipet Lewek Connector. 
Lånet fra Eksportkreditt Norge har en flytende rente 
på Libor + 1,38 prosent. Lånet fra DNB Livsforsik-
ring har en flytende rente på Libor + 1,5 prosent. 
Begge lånene har halvårlige avdrag og lånene for-
faller i 2024. Rentene betales kvartalsvis. 

Ocean Yield AS
Usikret obligasjonslån:
Lånet har en flytende rente på Nibor + 6,50 pro-
sent. Lånet forfaller i sin helhet i juli 2017 og ren-
tene betales kvartalsvis inntil forfall.  

Aker BioMarine
Usikret obligasjonslån:
Obligasjonslånet er garantert av Aker ASA og har 
en flytende rente på Nibor + 3,75 prosent. Lånet 
forfaller i sin helhet i mai 2013 og rentene betales 
kvartalsvis inntil forfall.  

Pantelån:
Det pantesikrede banklånet per 31.desember 2012 
USD 11,9 millioner forfaller i mars 2017 og har en 
rente på 6 måneders Libor + 1,89 prosent. Pante-
lån 1 fra Innovasjon Norge AS er avdragsfritt frem 
til 2016 og pantelån 2 er avdragsfritt frem til 2014. 
Pantelånene og trekkfasiliteter på til sammen 255 
millioner kroner er sikret i skip og andre eiendeler 
som har en bokført verdi på 807 millioner kroner.

Aker Seafoods
Pantelån:
Pantelånet på 889 millioner kroner er i hovedsak 
sikret i trålerflåten og i aksjene i trålerselskapene. 
Lånene forfaller i 2018. Aker Seafoods ASA har 
forpliktelser i pantelåneavtalene som knytter seg til 
minimum egenkapitalandel i flåteselskapene.  

Pantelånet på 19 millioner kroner er sikret med 
pant i kundefordringer og aksjer.

Trekkrettigheter:
Kredittfasiliteten er en drifts- og garantifasilitet. 
Ubenyttet trekk er 100 millioner kroner.

Pantelån, kassakreditt og andre kortsiktige lån 
på til sammen 898 millioner kroner er sikret med 
pant i anleggsmidler, varer og fordringer på totalt 
1 012 millioner kroner.

Converto Capital Fund 

Norway Seafoods
Kredittfasiliteten er en drifts- og garantifasilitet. 
Ubenyttet trekk er 48 millioner kroner.

Pantelån, kassakreditt og andre kortsiktige lån 
på til sammen 94 millioner kroner er sikret med pant 
i anleggsmidler, varer og fordringer på totalt 307 
millioner kroner.

Aker Philadelphia Shipyard
Pantelån:
Lånene har en fast rente inntil forfall og avdragspla-
nen er fast og betales månedlig inntil forfall. Eien-
dommer og anlegg på totalt 318 millioner kroner 
(USD 57,0 millioner) er stillet som sikkerhet for pan-
telånene.  

Byggelån:
Selskapet har en kortsiktig trekkfasilitet på USD 40 
millioner per skip for bygging av skip 017 og 018. 

Ved utgangen av 2012 er trekkfasilitet for skip 018 
på USD 40 millioner ikke benyttet.

Ocean Harvest
Pantelån:
Caterpillar/2016 lånet har en flytende rente på Libor 
+ 2,75 prosent. Lånet har en fast avdragsplan.

Caterpillar/2020 lånet har en flytende rente på 
Libor + 4,45 prosent. Avdrag og renter betales kvar-
talsvis.

Anleggsmidler og varelager på totalt 294 millio-
ner kroner er stillet som sikkerhet for pantelånet.

Aker ASA og holdingselskaper
FRN Aker ASA Senior Unsecured Bond Issue 
2010/2015
Lånet har en flytende rente på Nibor + 5 prosent. 
Lånet forfaller i sin helhet i november 2015 og ren-
tene betales kvartalsvis inntil forfall.

8.375 per cent Aker ASA Senior Unsecured Bond 
Issue 2010/2015
Lånet har en fast rente på 8,375 prosent. Lånet 
forfaller i sin helhet i november 2015 og rentene 
betales årlig inntil forfall.

FRN Aker ASA Senior Unsecured Bond Issue 
2012/2019
Lånet har en flytende rente på Nibor + 5 prosent. 
Lånet forfaller i sin helhet i april 2019 og rentene 
betales kvartalsvis inntil forfall.

FRN Aker ASA Senior Unsecured Bond Issue 
2012/2017
Lånet har en flytende rente på Nibor + 4 prosent. 
Lånet forfaller i sin helhet i juni 2017 og rentene 
betales kvartalsvis inntil forfall.
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FRN Aker ASA Senior Unsecured Bond Issue 
2012/2022
Lånet har en flytende rente på Nibor + 5 prosent. 
Lånet forfaller i sin helhet i september 2022 og 
rentene betales kvartalsvis inntil forfall.

Usikrede banklån
Lånet har en flytende rente på Nibor + 3,75 pro-
sent. Lånet forfaller i sin helhet i mai 2017 og ren-
tene betales kvartalsvis inntil forfall.

Fornebuporten
Pantelån:
Fornebuporten AS – Pantelån i Handelsbanken 
Lånet har en flytende rente på Nibor + 2,1 prosent 
utbetalt 13. februar 2012. Pro rata nedbetaling i 
forhold til belånt tomteareal ved tomtesalg eller 
overdragelse ved fisjon, men slik at hovedstol mini-
mum skal være redusert til 340 millioner kroner per 
31. mars 2014, 240 millioner kroner per 31. mars 
2015, 140 millioner kroner per 31. mars 2016 og 

resterende lån fem år fra utbetalingstidspunktet.
Widerøeveien 5 – Storebrand Bank ASA
Lånet har en flytende rente på Nibor + 2,3 prosent. 

Maries vei 20 – DNB
Lånet har en flytende rente på Nibor + 1,6 prosent, 
lånet forfaller i juni 2013.  Avdrag og renter betales 
kvartalsvis.

Andre lån
Andre lån utgjør 16 millioner kroner og inkluderer 
pantelån på 1 millioner kroner og driftskredittfasili-
tet med 15 millioner kroner.

Endring rentebærende forpliktelser i konsernet i 2012:

Beløp i millioner kroner Langsiktig Kortsiktig eksklusive byggelån Sum Byggelån Sum

Rentebærende forpliktelser per 1.1.2012  7 148  2 029  9 177  48  9 224 
Endring byggelån i Aker Philadelphia Shipyard  -  -  -  (47)  (47)
Ocean Yield AS obligasjonslån  600  -  600  -  600 
Eksportkreditt Norge i Connector  1 251  -  1 251  -  1 251 
DNB Livsforsikring i Connector  116  -  116  -  116 
Aker ASA med holdingselskaper utstedelse av nye obligasjonslån  2 000  -  2 000  -  2 000 
Det norske oljeselskap letefasilitet  1 300  2 200  3 500  -  3 500 
Fornebuporten banklån  440  -  440  -  440 
Aker Seafoods lånefasilitet utvidelse  293  -  293  -  293 
Andre opptak  19  15  34  -  34 
Trukket kassakreditt  -  (36)  (36)  -  (36)
Lånekostnader og etableringskostnader  (52)  -  (52)  -  (52)

Sum innbetaling ved utstedelse av langsiktige og kortsiktige  lån (ekskl. byggelån)  5 967  2 179  8 146  -  8 146 

Nedbetalt Det norske oljeselskap letefasilitet  -  (2 000)  (2 000)  (2 000)
Aker ASA og holdingselskaper nedbetalt obligasjonslån  (266)  (234)  (500)  (500)
Aker ASA og holdingselskaper kjøp egne obligasjoner  (190)  -  (190)  (190)
Sparebanken 1 SMN i Aker ASA  (350)  -  (350)  (350)
Nedbetalt banklån i Aker Floating Production  -  (402)  (402)  (402)
Andre nedbetalinger  (323)  (328)  (651)  (651)

Sum nedbetaling av langsiktige og kortsiktige lån  (1 129)  (2 964)  (4 093)  -  (4 093)

Kjøp Widerøeveien 5 og Maries vei 20  130  425  555  -  555 

Sum konvertering og kjøp av datterselskaper uten kontanteffekt  130  425  555  -  555 

Reklassifisering / 1. års avdrag  (644)  644  -  - 
Kursregulering og andre endringer  (208)  (22)  (230)  (1)  (231)

Rentebærende forpliktelser per 31. desember 2012  11 264  2 291  13 555  -  13 555 

     
Kursregulering utgjør -231 millioner kroner og kan 
henføres til USD lånene som beskrevet ovenfor. 
Samlet USD lån ved utgangen av året utgjør USD 
849 millioner, en økning på USD 0,3 milliarder i 

løpet av 2012. En 10 % reduksjon i USD kursen i 
forhold til kurs på balansedagen 5,58, ville ha med-
ført en reduksjon på 0,5 milliarder kroner i gjelden i 
NOK.
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Netto rentebærende gjeld
Netto rentebærende gjeld omfatter følgende poster:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Kontanter og kontantekvivalenter  5 471  5 463 
Finansielle rentebærende anleggsmidler  1 483  1 397 
Rentebærende kortsiktige fordringer  28  26 

Sum rentebærende eiendeler  6 982  6 886 

Rentebærende langsiktig gjeld  (11 264)  (7 148)
Rentebærende kortsiktig gjeld inklusive byggelån  (2 291)  (2 076)

Sum rentebærende gjeld  (13 555)  (9 224)

Netto rentebærende gjeld (-) / eiendel (+)  (6 573)  (2 338)

Finansielle leieforpliktelser 
Finansielle leieforpliktelser skal nedbetales som følger:
 

Beløp i millioner kroner
Minimums 

leie 2012
Renter 

2012
Avdrag 

2012
Minimums 

leie 2011
Renter 

2011
Avdrag 

2011

Mindre enn ett år  5  1  4  4  1  3 
Mellom ett og fem år  19  3  17  14  3  11 
Mer enn fem år  5 -  5  7  -  7 

Sum  30  4  26  25  4  21 

Note 31  Operasjonelle leieavtaler

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

Beløp i millioner kroner

 
Rigg-

kontrakter

Eier-
interesser 
i lisenser

 
Andre

avtaler 2012 2011 

Mindre enn ett år  1 413  46  91  1 550  2 272 
Mellom ett og fem år  889  108  380  1 377  2 147 
Mer enn fem år  -  37  81  118  135 

Sum  2 302  191  552  3 045  4 555
 
     

Riggkontrakter
Det norske oljeselskap har en avtale om leie av 
riggen Transocean Barents for en periode på 3 år 
med opsjon på en tilleggsperiode på inntil 2 år. 
Leieperioden startet i juli 2009. I tredje kvartal 
2010 ble avtalen utvidet med 2 år, med opsjon på 
en tilleggsperiode på 2 år.  Det norske oljeselskap 
har inngått avtale med Maersk Giant Norge AS 
om leie av riggen Maersk Giant i en periode på 
150 dager til boring av 2 brønner. Riggkontrak-
tene ovenfor vil bli benyttet til leteboring i selska-
pets lisenser i dagens og i framtidens lisensporte-
følje. Minimum leieforpliktelse kan ikke fastsettes 
med sikkerhet, da den er avhengig av eierandel i 
de lisensene hvor riggen faktisk benyttes. Tabel-
len ovenfor viser derfor selskapets totale leiefor-
pliktelser knyttet til disse avtalene. Den totale 
forpliktelsen reduseres med den andel som beta-
les av partnerne i de ulike lisensene. Det norske 
oljeselskap har på vegne av partnerskapet i 
Draupne inngått avtale (Letter of Award) med 
Maersk Drilling om leveranse av en jack-up rigg til 
utbyggingsprosjektet på Draupne. Riggen skal 
bore produksjonsbrønner på Draupnefeltet. Kon-

trakten har en ramme på tre år, med opsjon på 
forlengelse opp til syv år.

Leieforpliktelser gjennom eierinteresser i 
lisenser
Konsernets andel av operasjonelle leieforpliktel-
ser og andre langsiktige forpliktelser gjennom 
eierinteresser i partneropererte olje- og gassfelt 
er vist i tabellen ovenfor.

Andre avtaler
Størsteparten av Akers andre operasjonelle leie-
kostnader og forpliktelser knytter seg til leie av 
kontorbygg, IT-utstyr samt landområde og maski-
ner relatert til oppdrettsanlegg i Norway Seafoods 
France.

Framleie
Forventet mottatt minimumsleie fra framleieavta-
ler vedrørende uoppsigelige operasjonelle leieav-
taler per 31. desember 2012 er 1 780 millioner 
kroner. Største parten av forventet mottatt mini-
mumsleie er relatert til rigg kontrakter i Det nor-
ske oljeselskap.

Note 32  Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Aker konsernets norske virksomheter dekker i 
hovedsak sine pensjoner via kollektive pensjons-
ordninger i livsforsikringsselskapene. I henhold til 
IAS 19 Ytelser til ansatte er ordningene regn-
skapsmessig behandlet som ytelsesplaner. Kon-
sernets norske virksomheter er underlagt lov om 
obligatorisk tjenestepensjon og konsernet til-
fredsstiller kravene i loven. Konsernets virksom-
heter utenfor Norge har pensjonsordninger i sam-
svar med lokal praksis og lovregler. 

Enkelte av virksomhetene har pensjonsordnin-
ger der arbeidsgiver yter et avtalt tilskudd som 
forvaltes i en separat pensjonssparing eller yter 
tilskudd som inngår i en felles ordning sammen 

med andre arbeidsgivere. Tilskuddet innregnes 
som periodens pensjonskostnad. 

Konsernet har også usikrede pensjonsforplik-
telser som det er foretatt avsetning for.

Diskonteringsrenten 2012 er basert på OMF 
(obligasjoner med fortrinnsrett). I 2011 var den 
basert på 10 års statsobligasjoner. Anvendte for-
utsetninger er i henhold til anbefalinger fra Norsk 
RegnskapsStiftelse.

Det er foretatt aktuarmessige beregninger for å 
beregne pensjonsforpliktelser og pensjonskostna-
der i tilknytning til konsernets ytelsesplaner. Ved 
beregning av forpliktelser og kostnader i Norge er 
følgende forutsetninger lagt til grunn:

 

Balanse 2012 Resultat 2012 og balanse 2011

Forventet avkastning 4,0 % 4,8 %
Diskonteringsrente 3,8 % 3,3 %
Lønnsvekst 3,5 % 4,0 %
Pensjonsregulering 1,9 % 2,5 %
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Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Kostnad knyttet til inneværende periodes pensjonsopptjening  39  25 
Rentekostnad på påløpte pensjonsforpliktelser  16  15 
Forventet avkastning på pensjonsmidler  (12)  (11)
Administrasjonskostnader  4  4 
Fordelt virkning av endring i estimater og pensjonsplaner (aktuarielle 
gevinster og tap)  10  19 
Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening  (1)  - 
Arbeidsgiveravgift  6  2 

Pensjonskostnad innregnet fra ytelsesplaner  61  54 

Tilskuddsplaner (arbeidsgivers tilskudd)  18  15 

Sum pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet  79  69 

Endringer i nåverdi for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Pensjonsforpliktelser per 1. januar  486  499 
Kostnad knyttet til inneværende periodes pensjonsopptjening  39  25 
Rentekostnad på påløpte pensjonsforpliktelser  16  15 
Effekt av avvikling pensjonsplan  -  13 
Aktuarielle gevinster og tap  (26)  (20)
Anskaffelser og avhendelser  (1)  (8)
Utbetalinger av pensjoner  (35)  (36)
Effekt av valutakursendringer  (1)  (3)

Pensjonsforpliktelser per 31. desember  478  486 

Endring virkelig verdi pensjonsmidler:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Virkelig verdi pensjonsmidler per 1. januar  243  247 
Forventet avkastning på pensjonsmidler  12  11 
Aktuarielle gevinster og tap  (15)  (14)
Administrasjon  (4)  (4)
Innbetaling  33  31 
Utbetaling  (18)  (19)
Overtagelse av datterselskaper  -  (9)
Effekt av valutakursendringer  (1)  (1)

Virkelig verdi pensjonsmidler per 31. desember  250  243 

Innregnet nettoforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser i balansen:   
  

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Pensjonsforpliktelser per 31. desember  (478)  (473)
Virkelig verdi pensjonsmidler per 31. desember  250  243 
Arbeidsgiveravgift  (19)  (22)

Netto pensjonsmidler (pensjonsforpliktelse)  (247)  (252)

Netto aktuarielle gevinster eller tap som ikke er innregnet i balansen  55  80 

Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser per 31. desember  (192)  (172)
Pensjonsmidler  15  16 
Pensjonsforpliktelser  (207)  (202)

Netto forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser per 31. desember  (192)  (185)

Faktisk avkastning på pensjonsmidler for 2012 10 millioner kroner og 2011 10 millioner kroner.

Pensjonsmidler per hovedkategori som prosent av totale pensjonsmidler:

Prosent 2012 2011 

Gjeldsinstrumenter 76,8 % 82,7 %
Egenkapital instrumenter 7,7 % 8,3 %
Pengemarked 9,2 % 3,6 %
Annet 6,2 % 5,4 %

Sum 100,0 % 100,0 %
  
Konsernet forventer å betale innskudd på om lag 34 millioner kroner til pensjonsmidler i 2013.

Økonomiske forutsetninger (norske planer):
Diskonteringsrenten er basert på den OMF(obli-
gasjoner med fortrinnsrett).

Nedenfor vises effekten på pensjonskostnader og 
forpliktelse ved 1 prosentpoeng økning eller reduk-
sjon i diskonteringsrente. I tillegg vises effekten av 
1 prosentpoeng økning og reduksjon i lønnsvekst.

Beløp i millioner kroner
1 %-poeng 

økning
1 %-poeng 

reduksjon

Diskonteringsrente: 4,8 % 2,8 %
Endring i pensjonskostnader økning (reduksjon)  (6)  8 
Endring i pensjonsforpliktelse økning (reduksjon)  (43)  53 

Lønnsvekst: 4,5 % 2,5 %
Endring i pensjonskostnader økning (reduksjon)  2  (3)
Endring i pensjonsforpliktelse økning (reduksjon)  8  (10)

     
Historisk informasjon
Beløp i millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008 

Forpliktelse sikrede og usikrede ytelsesplaner  (478)  (486)  (499)  (429)  (419)
Virkelig verdi pensjonsmidler  250  243  247  235  189 
Netto pensjonsmidler/(-forpliktelser)  (228)  (243)  (252)  (194)  (230)
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Note 33  Annen langsiktig rentefri gjeld/forpliktelser

Annen langsiktig rentefri gjeld omfatter følgende poster:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Lang rentefri gjeld nærstående  196  246 
Øvrig rentefri langsiktig gjeld  634  650 

Sum  829  896
 
I 2012 består langsiktig rentefri gjeld nærstående 
av gjenstående forskudd fra et datterselskap av 
Aker Solutions til datterselskapet Aker Ship 
Lease i forbindelse med leie av skipet Aker Way-
farer. Øvrig langsiktig rentefri gjeld består blant 
annet av 288 millioner kroner relatert til utsatt 
inntekt i Aker Floating Production og 46 millioner 
kroner i derivater i Det norske oljeselskap.

I 2011 bestod langsiktig rentefri gjeld nærstå-
ende av gjenstående forskudd fra et datterselskap 
i Aker Solutions til datterselskapet Aker ShipLease 
i forbindelse med leie av skipet Aker Wayfarer. 
Øvrig langsiktig rentefri gjeld bestod blant annet 
av 363 millioner kroner relatert til utsatt inntekt i 
Aker Floating Production.

Note 34  Anleggskontrakter

Forventede tap på kontrakter kostnadsføres. 
Utført, ikke utfakturert produksjon balanseført 
som eiendel nedskrives før avsetning for tap på 
kontrakter føres i balansen. Aker har ikke hatt tap 
på anleggskontrakter i 2012 og 2011.

Prosjekter under utførelse utgjorde 378 millio-
ner kroner (USD 67,7 millioner) per desember 2012 
og omfatter akkumulerte kostnader i Aker Philadel-
phia vedrørende skip 18 (levert i januar 2013). 

Beløpet er netto etter inntektsføring av USD 20,1 
millioner fra salg/leaseback avtalen med Philadelp-
hia Shipyard Development Corporation (PSDC) 
(beskrevet i note 39) og et innskudd på USD 9 
millioner fra Crowley ved kontraktsinngåelse. Det 
har i 2012 påløpt avskrivninger på USD 7,0 millio-
ner, hvorav USD 5,2 millioner ble balanseført som 
en del av prosjekter under utførelse og USD 1,8 
millioner ble kostnadsført i resultatregnskapet.

Note 35  Avsetninger
 

2012  

Beløp i millioner kroner Garantier
Fjerning og 

nedstenging Øvrige Sum

Balanseført verdi per 1. januar  225  285  30  540 
Avsetninger i løpet av året  22  514  10  546 
Avsetninger benyttet i løpet av året  (126)  (1)  (3)  (130)
Effekt av valutakursendringer  (1)  -  (1)  (2)

Balanseført verdi per 31. desember  120  798  35  953 
   

Langsiktige forpliktelser  104  798  24  926 
Kortsiktige forpliktelser  16  -  11  27 

Balanseført verdi per 31. desember  120  798  35  953 
 

2011 

Beløp i millioner kroner Garantier Putavtale

Fjerning 
og ned-

stenging Øvrige Sum

Balanseført verdi per 1. januar  121  1 744  -  29  1 894 
Putavtale SAAB og Investor 30. juni 2011  -  (1 765)  -  -  (1 765)
Effekt konsolidering av Det norske oljeselskap  -  -  279  2  281 
Avsetninger i løpet av året  107  21  6  1  135 
Avsetninger benyttet i løpet av året  (3)  -  -  (2)  (5)

Balanseført verdi per 31. desember  225  -  285  30  540 

Langsiktige forpliktelser  210  -  285  26  521 
Kortsiktige forpliktelser  15  -  -  4  19 

Balanseført verdi per 31. desember  225  -  285  30  540
 

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 hyppig-
het og kostnader ved garantiarbeider. Eventuelle 
utbetalinger angående garantiarbeider kommer i 
garantiperioden som normalt er på to år.
Det er avsatt 104 millioner kroner knyttet til pen-
sjoner i tidligere Kværner US (se også note 39).
Øvrige garantiavsetninger er relatert til bygging av 
produktankere i Aker Philadelphia Shipyard.

Fjerning og nedstengningsforpliktelser
Fjernings- og nedstengningsforpliktelsen for Det 
norske oljeselskap er relatert til feltene Varg, 
Enoch, Glitne, Atla, Jette og Jotun. Fjerningstids-
punktet forventes å komme i 2014 for Glitne og i 
2018 for Jotun, Enoch, Jette, Varg og Atla. Det er 
lagt til grunn et konsept for gjennomføring som er 
i tråd med Petroleumsloven og internasjonale 
lover og retningslinjer. I beregning av forpliktelsen 
er det benyttet en forutsetning om inflasjon på 
2,5 % før skatt, samt en nominell diskonterings-

rente før skatt i 2012 på 5,03 prosent for Enoc, 
Jotun, Varg, Atla og Jette og 4,93 prosent for 
Glitne. I 2011 ble det benyttet tilsvarende rente 
på hhv 6,24 prosent for Jotun og Enoch og 5,92 
prosent for Varg og Glitne.

Putavtale SAAB og Investor 2011
Aker ASA inngikk i 2007 separate avtaler med 
SAAB og Investor om put/call og innløsningsmu-
lighet som ga SAAB og Investor beskyttelse mot 
tap på sine investeringer i Aker Kværner Holding 
AS, men som også begrenset selskapenes mulig-
heter for gevinst. SAAB og Investor benyttet 30. 
juni 2011 opsjonen til å selge sin eierandel på til 
sammen 10 prosent i Aker Kværner Holding AS 
(tidligere Aker Holding AS) til Aker ASA. Aker bok-
førte en avsetning lik neddiskontert verdi av 
aksjeputen, dette utgjorde ved inngangen av 
2011 1 744 millioner kroner og på utøvelsestids-
punktet 1 765 millioner kroner.

Øvrige avsetninger
Øvrige avsetninger er i hovedsak relatert til pågå-
ende rettsaker i Aker Seafoods og Norway Sea-
foods, se note 39.
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Note 36  Panteheftelser og garantiforpliktelser

Panteheftelser
Som en ordinær del av virksomheten stilles det 
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 
8,5 milliarder kroner. Bokført verdi av eiendeler stilt 
som sikkerhet utgjør 14,7 milliarder kroner.
 
Erstatningsansvar/forsikring
Som andre rettighetshavere på norsk kontinental-
sokkel har Det norske oljeselskap et ubegrenset 
ansvar for skadeforvoldelse, inkludert forurens-
ning. Det norske oljeselskap har forsikret sitt pro 
rata ansvar på norsk sokkel på linje med øvrige 
oljeselskaper. Anleggene og ansvaret er dekket 
av en driftsforsikringspolise.

Garantiforpliktelser
Det norske oljeselskap har etablert en låneord-
ning som innebærer at de faste ansatte kan låne 
inntil 30 prosent av brutto årslønn til skattemessig 

normrente. Selskapet betaler differansen mellom 
markedsrente og den til enhver tid gjeldende 
skattemessige normrente. Långiver er en utvalgt 
bank og selskapet kausjonerer for de ansattes 
lån. Konsernets samlede kausjon for ansatte er 
per 31. desember 2012 på 19 millioner kroner.

Det norske oljeselskap ASA har gitt en garanti 
til utleier vedrørende husleie, for selskapets lokaler 
på Aker Brygge på 12 millioner kroner.

Usikre forpliktelser
Konsernet vil gjennom sin virksomhet være invol-
vert i tvister, og det er for tiden noen uavklarte 
tvister. Konsernet har gjort avsetninger i regnska-
pet for sannsynlige forpliktelser knyttet til slike 
uavklarte forhold basert på selskapets beste esti-
mater. Det antas at verken konsernets økono-
miske stilling, driftsresultat eller kontantstrøm vil 
bli vesentlig negativt påvirket av utfallet av tvis-
tene.

Note 37  Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser omfatter følgende poster:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Leverandørgjeld  640  625 
Periodisering av drifts- og finanskostnader  239  303 
Øvrige kortsiktige forpliktelser  1 534  680 

Sum  2 413  1 608 
  

Netto driftskapital fordeles mellom eiendeler og gjeld som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Biologiske eiendeler, varelager, prosjekter under utførelse, 
kundefordringer og øvrige kortsiktige fordringer  2 083  2 316 
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser  (2 413)  (1 608)
Kortsiktige avsetninger  (27)  (19)

Sum netto operasjonelle eiendeler  (357)  689 

Derivater  (85)  (17)
Pensjonsmidler og andre anleggsmidler  271  121 
Pensjonsforpliktelser, annen langsiktige rentefri gjeld og langsiktige 
avsetninger  (1 917)  (1 619)
Byggelån  -  (48)

Sum driftskapital  (2 089)  (874)

Endring netto driftskapital:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Driftskapital per 1. januar  (874)  (2 787)
Oppkjøp Maries Vei 20 og Widerøeveien 5  8  - 
Nedsalg Aker Drilling  -  276 
Oppkjøp Det norske oljeselskap  -  (430)
Put SAAB/Investor  -  1 765 
Endring driftskapital henført til investeringsavsetninger (se note14)  (508)  - 
Endring driftskapital i kontantstrøm  (821)  271 
Kursregulering og annet  106  31 

Driftskapital per 31. desember  (2 089)  (874)
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Note 38  Finansielle instrumenter

Se også note 5 Finansiell risikostyring og eksponering for beskrivelse av finansielle instrumenter.

Sammenligning av virkelig verdi og balanseført verdi
Balanseførte verdier og antatt virkelige verdier for finansielle eiendeler og forpliktelser:

2012 2011

Beløp i millioner kroner Balanseført verdi Virkelig verdi Balanseført verdi Virkelig verdi

Finansielle eiendeler bokført til virkelig verdi
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  1 634  1 634  1 741  1 741 
Finansielle eiendeler holdt for omsetning over resultat (inklusive derivater)  8  8  10  10 
Finansielle eiendeler øremerket til virkelig verdi over resultat  23  23  22  22 
Valutaterminkontrakter som brukes som sikring  6  6  7  7 

Sum finansielle eiendeler bokført til virkelig verdi  1 672  1 672  1 779  1 779 

Finansielle eiendeler bokført til amortisert kost
Utlån og fordringer  2 052  2 052  1 900  1 900 
Kontanter og bankinnskudd (inklusive langsiktige bundne midler, note 19)  5 888  5 888  5 721  5 721 

Sum finansielle eiendeler bokført til amortisert kost  7 940  7 940  7 621  7 621 

Finansielle forpliktelser bokført til virkelig verdi
Rentebytteavtaler som brukes som sikring  32  32  18  18 
Valutaterminkontrakter som brukes som sikring  -  -  1  1 
Andre valutaterminkontrakter  68  68  7  7 

Sum finansielle forpliktelser bokført til virkelig verdi  100  100  26  26 

Finansielle forpliktelser bokført til amortisert kost
Obligasjons- og konvertible lån  4 150  4 305  2 573  2 642 
Annen rentebærende gjeld  9 405  9 412  6 651  6 631 
Langsiktig rentefrie finansielle forpliktelser  783  783  896  896 
Kortsiktige rentefrie finansielle forpliktelser  1 959  1 959  1 498  1 498 

Sum finansielle forpliktelser bokført til amortisert kost  16 298  16 459  11 617  11 667

2 778 millioner kroner av finansielle forpliktelser 
med fast rente som vises i tabellen eksponering for 
renterisiko (note 5), er forpliktelser som i utgangs-
punktet har variabel rente, men som er byttet til 
fast rente med rentebytteavtaler. I tabellen ovenfor 
vil endring av verdi på disse forpliktelsene på grunn 
av endringer i rentenivået framkomme på linjen 

rentebytteavtaler som brukes som sikring. Meto-
dene som er brukt til å fastsette virkelig verdi av 
finansielle instrumenter er omtalt i note 4.

Verdsettelseshierarkiet
Tabellen nedenfor analyserer finansielle instrumen-
ter balanseført til virkelig verdi etter verdsettel-

sesmetode. De forskjellige nivåene har blitt definert 
som følger:

 ■ Nivå 1: Virkelig verdi måles ved bruk av kvo-
terte priser fra aktive markeder for identiske 
finansielle instrumenter. Ingen justering foretas 
mht. disse prisene.

 ■ Nivå 2: Virkelig verdi måles med bruk av annen 
observerbar input enn den som benyttes på 
nivå 1, enten direkte (priser) eller indirekte (utle-
det fra priser).

 ■ Nivå 3: Virkelig verdi måles med bruk av input 
som ikke baseres på observerbare markeds-
data (ikke observerbar input).
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2012

Beløp i millioner kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Finansielle eiendeler bokført til virkelig verdi
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  84  1 478  72 
Finansielle eiendeler holdt for omsetning over resultat  
(inklusive derivater)  - -  8 
Finansielle eiendeler øremerket til virkelig verdi over resultat  -  23  - 
Valutaterminkontrakter som brukes som sikring  6  -  - 

Sum  90  1 501  80 

Finansielle forpliktelser bokført til virkelig verdi
Rentebytteavtaler som brukes som sikring  -  32  - 
Andre derivatkontrakter - forpliktelse  -  68  - 

Sum  -  100  - 

Følgende tabell presenterer endringene i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember:

2012 2011 

Beløp i millioner kroner
Finansielle 

eiendeler
Finansielle 

eiendeler

Balanseført verdi per 1. januar  100  194 
Overføring til nivå 3  3  8 
Overføring fra nivå 3  -  - 
Gevinst og tap i resultatregnskapet  2  (33)
Gevinst og tap i øvrige resultatelementer i totalresultatet  (3)  (6)
Kjøp  -  3 
Salg  (22)  (66)

Balanseført verdi per 31. desember  80  100 

Gevinster og tap i perioden inkludert i resultatregnskapet og øvrige 
resultatelementer i totalresultat for eiendeler og forpliktelser på nivå 3 
eid ved utgangen av perioden  -  (34)

Overføring til nivå 3 i 2012 gjelder revurdering av verdsettelsesmetode for enkelte unoterte aksjer.
Overføring til nivå 3 i 2011 gjelder reklassifisering fra immatrielle eiendeler til finansielle instrumenter.

 

Note 39  Betingede utfall

Prosjektrisiko og usikkerhet
Konsernet har prosjekter som bygger på langsik-
tige kontrakter og noen av dem er totalkontrakter 
til fastpris som er vunnet etter anbudskonkurran-
ser. Manglende evne til å møte leveringstider eller 
ytelsesgarantier samt økning i prosjektkostna-
dene, kan resultere i kostnader som ikke kan dek-
kes inn og som kan være større enn inntektene 
fra det aktuelle prosjektet. Der hvor et prosjekt er 
identifisert som tapsbringende, føres det avset-
ninger for å dekke fremtidige tap. Regnskaps-
messig behandling er basert på tilgjengelig infor-
masjon og anbefalinger. Omstendigheter og infor-
masjon kan endre seg i etterfølgende perioder, og 
endelig utfall kan derfor bli bedre eller dårligere 
enn hva vurderingene gjort på tidspunktet for 
utarbeidelsen av regnskapet tilsa.

Rettslige tvistemål
Med virksomheter spredt over hele verden er 
selskaper i konsernet, gjennom deres aktiviteter, 
involvert i ulike tvister. Avsetninger er gjort for å 
dekke forventede tap som følge av disse tvistene 
i den grad negative resultater er sannsynlige og 
pålitelige estimater kan lages. Endelig avgjørelse i 
slike saker vil imidlertid alltid være forbundet med 
usikkerhet og kan resultere i at ansvaret oversti-
ger de bokførte avsetningene.

Skatt
Selskaper i Aker konsernet har løpende saker til 
vurdering hos lokale skattemyndigheter i enkelte 
av landene konsernet opererer i. Konsernet har i 
henhold til god regnskapsskikk behandlet de 
sakene som ikke er endelig avgjort ut fra tilgjen-
gelig informasjon på tidspunkt for avleggelse av 
årsregnskapet.

Det norske oljeselskap
Erstatningsansvar/forsikring
Som andre rettighetshavere på norsk kontinental-
sokkel har selskapet et ubegrenset ansvar for 
skadeforvoldelse, inkludert forurensning. Selska-
pet har forsikret sitt pro rata ansvar på norsk sok-
kel på linje med øvrige oljeselskaper. Anleggene 
og ansvaret er dekket av en driftsforsikringspo-
lise.

Usikre forpliktelser
Det norske oljeselskap vil gjennom sin virksomhet 
være involvert i tvister, og det er for tiden noen 
uavklarte tvister. Selskapet har gjort avsetninger i 

regnskapet for sannsynlige forpliktelser knyttet til 
slike uavklarte forhold basert på selskapets beste 
estimater. Det antas at verken selskapets økono-
miske stilling, driftsresultat eller kontantstrøm vil 
bli vesentlig negativt påvirket av utfallet av tvis-
tene.

Det norske oljeselskap ASA har etter et boket-
tersyn gjennomført av Oljeskattekontoret (OTO) 
fått varsel om endring av ligning for de to inn-
tektsårene 2009 og 2010. Varselet er knyttet til 
borekontrakten for Aker Barents. I slutten av tredje 
kvartal svarte selskapet på varselet om endring av 
ligning ved å sende inn detaljerte kommentarer.

Aker BioMarine
I november 2009 leverte Neptune Technologies & 
Bioresources Inc og Université de Sherbrooke et 
søksmål ved United States District Court i Mas-
sachusetts mot Aker BioMarine ASA og Aker 
BioMarine Antarctic AS for påstått brudd på 
patent. Aker BioMarines distributør i USA på 
dette tidspunktet, Jedwards International Inc. og 
Virgin Antarctic LLC, var også blant de saksøkte 
gjennom avtalen med Aker BioMarine. Siden 
søksmålet ble levert har partene forhandlet med 
formål om å finne en løsning utenfor rettssys-
temet, parallelt med at de rettslige prosessene 
har gått sin gang.

I oktober 2011 leverte Neptune Technologies & 
Bioresources Inc. et annet søksmål ved United 
States District Court i Delaware mot Aker BioMa-
rine ASA og Aker BioMarine Antarctic US Inc. for 
et brudd på et nylig innvilget patent i USA. Aker 
BioMarine sin kunde i USA, Schiff Nutrition Inter-
national Inc., er medsaksøkt gjennom avtalen med 
Aker BioMarine. Som svar på søksmålet har Aker 
BioMarine og Schiff Nutrition International bedt 
US Patent Office (USPTO) om en ny gjennomgang 
av det aktuelle patentet. Forespørselen har blitt 
innvilget, og søksmålet vil ikke gå videre i den 
rettslige prosessen før konklusjonen på den nye 
vurderingen foreligger. 

I oktober 2012 leverte Neptune Technologies & 
Bioressources Inc. et nytt søksmål ved United 
States District Court i Delaware mot de samme 
partene som nevnt i avsnittet over for påstått 
patentbrudd på patentet vist til i søksmålet fra 
oktober 2011. Siden da har de saksøkte fått innvil-
get en re-eksaminering av patentet av USPTO. 

I en av de siste dagene i desember 2012 
leverte Neptune Technologies & Bioressources 
Inc. inn et søksmål i Australia mot Aker BioMarine 
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ASA hvor de krever at visse patenter eid av den 
saksøkte blir opphevet.

Det forelå ingen avgjørelser, hverken i eller 
utenfor rettssystemet, per 31.desember 2012 i de 
ovennevnte saker og det økonomiske resultatet er 
foreløpig usikkert.

Aker Philadelphia Shipyard
Aker Philadelphia Shipyard (APSI) inngikk en 
avtale med Philadelphia Shipyard Development 
Corporation (PSDC), datert 15. desember 2010 
og gjeldende fra 18. februar 2011, som sikret 
verftet driftskapital til å bygge ytterligere to pro-
dukt tankere (skip 017 og 018). I henhold til avta-
len kjøpte PSDC enkelte eiendeler fra skipsverftet 
for en kjøpesum på USD 42 millioner som skulle 
betales i to like transjer med midler skaffet til veie 
av Commonwealth of Pennsylvania. APSI leier 
tilbake de samme eiendelene fra PSDC underlagt 
betingelsene i nevnte avtale. APSI brukte salgs-
provenyet i kombinasjon med finansiering fra 
private långivere og egne tilgjengelige midler for å 
bygge skip 017 og 018. Transaksjonen ble regn-
skapsført som en salg/leaseback avtale og salgs-
provenyet inntektsført proporsjonalt som reduk-
sjon av byggekostnadene. PSDC forskutterte den 
første transjen på USD 21 millioner i november 
2011 og den andre i juni 2012. Skip 017 ble levert 
i august 2012 og skip 018 i januar 2013. Etter 
levering av skip 018 er avtalen oppfylt og det 
ingen mulige krav fra PSDC.

Forskudd fra kunder utgjorde per 31. desem-
ber 2012 ca USD 60 millioner. I tillegg har selska-
pet avtaler på ca USD 18,8 millioner for materialer 
relatert til skrogene 018-020. 

Aker Philadelphia Shipyard og American Ship-
ping Company (AMSC) er, hver for seg og solida-
risk, ansvarlig overfor Overseas Shipholding 
Group (OSG) for brudd på rammeavtalen og tilhø-
rende dokumenter som regulerer bygging og utleie 
av 10 Jones Act tankere. Ettersom alle skipene 
har blitt ferdigstilt og levert, har selskapet oppfylt 
sine byggeforpliktelser i henhold til kontrakt. 
AMSCs primære forpliktelse videre er å yte OSG 
uavbrutt bruk av fartøyene i henhold til leasing 
kontrakten. Selskapet anser risikoen til ikke å opp-
fylle kontrakten som liten.

Aker Seafoods
Aker Seafoods mottok i september 2010 krav fra 
administrasjonskomiteen i Glitnir på Island om 
betaling av 105 millioner kroner som etteroppgjør 
for en rente og valuta-avtale inngått i 2005. I 
desember 2011 mottok Aker Seafoods stevning 
fra Glitnir i saken, der kravet opprettholdes.  Aker 

Seafoods bestrider kravet. Aker Seafoods er av 
den oppfatning at selskapet hadde rett til, og 
korrekt terminerte swap-avtalen i henhold til 
islandsk lov, og at selskapet derfor ikke har for-
pliktelse til å foreta ytterligere betalinger under 
swap-avtalen. Endelig tidspunkt for rettslig 
behandling av saken er ikke fastsatt.

Fiskeridirektoratet krever at fartøyene «Jergul», 
«Skaidi» (begge eies av datterselskapet Finnmark 
Havfiske AS) og «Stamsund» (eies av dattersel-
skapet Nordland Havfiske AS) tas ut av fiske i tre 
måneder for «Jergul» og «Skaidi» og én måned for 
«Stamsund», i alle tilfeller med virkning fra 1. 
november 2012, for påståtte brudd på selskapets 
leveringsforpliktelser for 2011. Selskapet har 
påklaget vedtaket, og vedtaket er gitt oppset-
tende virkning inntil klagen er avgjort.

TH Global
Aker ASA har avgitt en garanti til det tidligere 
datterselskapet Kvaerner U.S. Inc. i forbindelse 
med den amerikanske pensjonskassen ”Kvaerner 
Consolidated Retirement Plan”. Kvaerner U.S. 
Inc., nå et datterselskap av TH Global plc, er 
ansvarlig for to tredjedeler av de løpende innbe-
talingene til pensjonskassen. I den grad Kvaerner 
U.S. Inc. ikke er i stand til å dekke sine løpende 
innbetalinger, kan de gjøre krav under garantien 
fra Aker. Det ble i 2012 utbetalt 18 millioner kro-
ner under denne garantien og det er avsatt ytterli-
gere 104 millioner kroner i forbindelse med 
garantien (se også note 40 og note 35). I tillegg er 
det stilt en garanti overfor Aker Solutions for det 
tilfelle at Aker Solutions skulle bli ansvarlig for 
mer enn en tredel av den underfinansierte delen 
av pensjonskassens forpliktelser. Aker konsernets 
forpliktelser relatert til TH Global er begrenset til 
ovennevnte garantier.

Regresskrav mot Sea Launch’ tidligere rus-
siske og ukrainske partnere
Selskapet Sea Launch, som tilbyr oppskyting av 
satellitter, søkte i juni 2009 kreditorbeskyttelse i 
henhold til Chapter 11-bestemmelser i ameri-
kansk lov. Som aksjonær i selskapet hadde Aker 
stilt garantier på til sammen USD 122 millioner 
overfor Sea Launch’ kreditorer. Aker inngikk avta-
ler som medførte at garantiene på til sammen 
776 millioner kroner i sin helhet ble innfridd.
Aker mener at selskapet som følge av garantiut-
betalingene har et regresskrav mot sine tidligere 
russiske og ukrainske partnere som ville medført 
at Aker hadde fått dekket ca. USD 32 millioner av 
garantibeløpet ved tidspunkt for garantiutbetalin-
gene. De russiske og ukrainske partnere har nek-

tet å etterfølge Akers regresskrav. Aker forfølger 
nå dette regresskravet i det svenske rettsappara-
tet i nært samarbeid med tidligere partner og 
medgarantist The Boeing Company («Boeing»). 

Dersom man ikke får medhold i sine krav har Aker 
og Boeing til hensikt å forfølge sine regresskrav 
gjennom andre jurisdiksjoner.

Note 40  Transaksjoner og avtaler med nærstående parter

Hovedaksjonæren i Aker ASA er TRG Holding AS 
som igjen er kontrollert av Kjell Inge Røkke og 
hans familie via The Resource Group AS (TRG 
AS). Alle virksomheter kontrollert av Kjell Inge 
Røkke anses som nærstående til Aker konsernet. 

Transaksjoner med Kjell Inge Røkke
Aker har ingen vesentlige mellomværende eller 
andre transaksjoner mot Kjell Inge Røkke utenom 
godtgjørelse som styrets formann (se note 41). I 
den grad ansatte i Aker utfører tjenester for Kjell 
Inge Røkke eller andre nærstående parter mottar 
Aker full kostnadsdekning gjennom løpende fak-
turering. For 2012 betalte Kjell Inge Røkke 1,5 
millioner kroner pluss merverdiavgift for slike tje-
nester og leie av lokaler.

I 2012 har Aker kjøpt tjenester fra TRG AS for 
1,4 millioner kroner.

Flyene som eies av Aker driftes av Sundt Air 
Management som fakturerer løpende for bruk av 
flyet til de som bruker det.

Aker har i løpet av 2012 kjøpt TRG AS 50 pro-
sent andel i selskapet Aker Encore for 16 millioner 
kroner. 

Transaksjoner med Fausken Invest
Fausken Invest kontrolleres av Frank Reite som 
er Managing Partner i Converto Capital Manage-
ment. 

Aker solgte i juli sin 90 prosents eierandel i 
Converto Capital Management (CCM) til Fausken 
Invest. Aker Seafoods ble flyttet fra Converto 
Capital Fund til direkte eierskap av Aker ASA gjen-
nom kjøp av 61,2 millioner aksjer i Aker Seafoods 
til en pris på 6,5 kroner per aksje. CCM kjøpte 1,1 
millioner aksjer i Aker Seafoods fra Converto 
Capital Fund, tilsvarende 1,3 prosent av utestå-
ende aksjer. Det ble samtidig inngått en avtale om 
at CCM skal fungere som investeringsrådgiver for 
Akers eierinteresser i Aker Seafoods.  

Transaksjoner med Höegh Autoliners
Ocean Yield AS, et 100 prosent eid datterselskap 
av Aker ASA, inngikk i tredje kvartal nybyggings-
kontrakter for to bilskip (Pure Car Truck Carriers) 
med Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. 
Skipene vil leveres i april og august 2014 og vil 
etter levering operere på 12 års «hell & high 
water» bareboat kontrakter med Höegh Autoli-
ners. Avtalene ble inngått av styret i Ocean Yield. 
Styremedlem i Aker ASA Leif O. Høegh er styrele-
der i Höegh Autoliners.

Tilskudd til tillitsvalgtes felleskasser
Aker ASA har inngått en avtale med tillitsvalgte 
som regulerer tilskudd fra Aker ASA til konsern-
faglig aktivitet. Tilskuddet i 2012 utgjorde 630 
tusen kroner. 

Transaksjoner med tilknyttede selskaper

Aker Drilling ASA 
Etter refinansiering og emisjon i Aker Drilling 24. 
februar 2011 hadde Aker 41,1 prosent eierskap 
og dermed ikke lenger kontroll over selskapet. 
Etter refinansiering i 2011 tilbakebetalte Aker 
Drilling ASA et lån på 2 790 millioner kroner til 
Aker ASA. 

Fra 24. februar 2011 til 3. oktober 2011 var 
Aker Drilling et tilknyttet selskap i Aker konsernet 
(se note 7) og Det norske oljeselskap, som ble et 
datterselskap i Aker fra og med 17. august 2011 
leier boreriggen Aker Barents fra Aker Drilling.

 
Aker Solutions ASA
Selskap i Aker konsernet har i løpet av 2012 hatt 
enkelte transaksjoner med Aker Solutions. 

Aker Clean Carbon AS
Aker avtalte i mars 2012 å selge sin 50 prosent 
eierandel i Aker Clean Carbon til Aker Solutions. 
Avtalen inkluderer et kontant beløp på 0 (null) 
kroner på salgstidspunktet og en avtale mellom 
partene som gir Aker en rett til betaling basert på 
inntekter fra eventuelle nye teknologiavtaler de 10 
neste årene. Akers rett til finansiell kompensasjon 
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har en øvre ramme lik Akers totale investering i 
Aker Clean Carbon på 147 millioner kroner, pluss 
12 prosent p.a. Virkelig verdi av vederlaget på 
transaksjonstidspunktet er estimert til 0 (null) 
kroner. Aker ASA vil videreføre sin forpliktelse 
overfor Technology Centre Mongstad (TCM) i 
form av en ferdigstillelsesgaranti.

Det norske oljeselskap ASA
I forbindelse med Det norske oljeselskap utbyg-
gingsprosjekter på Jette og Ivar Aasen har sel-
skapet inngått avtaler med Aker Solutions. Aker 
Solution har fakturert lisensen for 208 millioner 
kroner i 2012. Det norske oljeselskap sin andel er 
98 millioner kroner basert på selskapets andel i 
lisensene. 

Intellectual Property Holding AS
Aker Solutions har en avtale med Intellectual Pro-
perty Holding AS som eier alle rettigheter til vare-
merker og domener som inneholder navnet 
”Aker”. Ifølge denne avtalen har Aker Solutions 
ervervet rettigheten til å benytte ”Aker” navnet i 
kombinasjon med ”Solutions”.

Ocean Yield AS
Ocean Yield, et heleid datterselskap av Aker ASA, 
kjøpte 11. oktober 2012 offshore konstruksjons-
fartøyet Lewek Connector fra AMC Connector AS 
for en total kjøpesum på USD 315 millioner. Sel-
ger av skipet, AMC Connector AS er et selskap 
eiet 50/50 av Emas Offshore Limited og Aker 
Solutions ASA. Aker ASA eier indirekte 28 pro-
sent i Aker Solutions gjennom Aker Kværner Hol-
ding. Styret i Aker Kværner Holding har godkjent 
transaksjonen i henhold til den gjeldende 
aksjonæravtalen.

Aker ShipLease AS (datterselskap av Ocean Yield AS)
I 2009 inngikk Aker ASA og Aker Solutions en 
tiårig bareboat charter kontrakt for skipet Aker 
Wayfarer. Aker Wayfarer er et offshore konstruk-
sjonsskip designet for ultra-dypvann og utrustet 
med det aller mest moderne utstyr. Den totale 
kontraktsverdien var 2,4 milliarder kroner og ski-
pet ble levert i oktober 2010. En forskuddsbeta-
ling av leie ble mottatt i 2009 og denne er inklu-
dert med 196 millioner kroner under andre lang-
siktige forpliktelser i balansen.                                                                                                                                        

Aker ASA
Aker Subsea Inc. og Aker Kvaerner Wilfab Inc., 
som begge er datterselskaper av Aker Solutions 
er bidragsytere til den amerikanske pensjonskas-
sen ”Kvaerner Consolidated Retirement Plan”. 

Hovedbidragsyter er Kvaerner U.S. Inc., et datter-
selskap av TH Global plc. Aker ASA har avgitt en 
garanti til denne pensjonskassen for det tilfellet at 
TH Global ikke kan innbetale sine bidrag, og en 
garanti overfor Aker Solutions for det tilfelle Aker 
Solutions skulle bli ansvarlig for mer enn en tredel 
av den underfinansierte delen av pensjonskas-
sens forpliktelser. 

Styret i Aker Solutions ASA har vedtatt at så 
lenge Øyvind Eriksen fungerer som arbeidende 
styreleder i selskapet, skal det honoreres som 
styrehonorar tilsvarende tidligere konsernsjefs 
lønn. Aker ASA har følgelig i 2012 mottatt 
6 634 147 kroner for Øyvind Eriksen styreverv i 
Aker Solutions (5 459 443 kroner i 2011).

Oslo Asset Management ASA
Aker Insurance, et datterselskap av Aker Soluti-
ons mottok kapitalforvaltningstjenester fra Oslo 
Asset Management. Den årlige godtgjørelsen er 
basert på gjennomsnittlig totalt forvaltningsbeløp 
gjennom året.

Kværner ASA
Selskap i Aker konsernet har i løpet av 2012 og 
2011 ikke hatt vesentlige forhold mot Kværner 
med unntak av forhold mot Aker Drilling i perio-
den fra 1. januar 2011 frem til 24. februar 2011 da 
Aker Drilling var datterselskap av Aker konsernet 
(se ovenfor).

I 2005 ble det inngått en kontrakt mellom Aker 
Drilling og Aker Solutions om bygging av to sjet-
te-generasjons halvt-nedsenkbare dypvannsbore-
rigger. Kontrakten er senere overtatt av Kværner 
ved fisjonen i 2011. Boreriggene er utstyrt med 
Aker Solutions ”Dual RamRig” boreutstyr. Kon-
traktsverdien var ca. 9,1 milliarder kroner, inklusive 
avtalte endringsordre. De to H-6e boreriggene, 
Aker Spitsbergen og Aker Barents, ble vesentlig 
forsinket på grunn av tekniske utfordringer. Rig-
gene som nå eies av Transocean er nå i normal, 
god drift og den 24 måneders garantitiden utløp 
1. januar 2012. 

Det norske oljeselskap ASA
I perioden frem til 17. august 2011 da Aker kjøpte 
11,66 prosent av aksjene i Det norske oljeselskap 
ASA og økte eierandel i Det norske til 52,11 pro-
sent, var Det norske oljeselskap et tilknyttet sel-
skap i Aker konsernet.  Det norske oljeselskap 
leide boreriggen Aker Barents fra Aker Drilling. 
Aker Drilling var datterselskap av Aker frem til 24. 
februar 2011 og tilknyttet selskap frem til 3. okto-
ber 2011. 

Transaksjoner med felleskontrollert 
virksomhet
Trygg Pharma Holding AS
Datterselskapet Aker BioMarine tilførte Trygg 
Pharma Holding 82 millioner kroner i ny egenka-
pital i 2012 (75 millioner kroner i 2011). 

Aker Clean Carbon
Aker ASA og Aker Solutions eide, inntil Aker 
ASA’s salg av selskapets andel til Aker Solutions 
(se ovenfor), 50 prosent hver i Aker Clean Carbon 
AS. Aker ASA og Aker Solutions tilførte i 2011 
Aker Clean Carbon 20 millioner kroner hver i ny 
egenkapital. Aker ASA mottok i 2011 1,1 millioner 
kroner for tjenester levert av Aker ASA til Aker 
Clean Carbon. 

Note 41  Samlet lønn og annen godtgjørelse til styret, valgkomite, konsernsjef og 
andre ledende ansatte

Godtgjørelse til styret

Beløp i kroner 2012 2011 

Kjell Inge Røkke (styrets leder)  530 000  500 000 
Finn Berg Jacobsen (styrets nestleder)  365 000  325 000 
Kristin Krohn Devold (styremedlem)  315 000  300 000 
Stine Bosse (styremedlem fra 14.4.2011)  315 000  150 000 
Anne Marie Cannon (styremedlem fra 14.4.2011)  315 000  150 000 
Leif O. Høegh (styremedlem fra 19.4.2012)  155 000  - 
Lone Fønss Schrøder (styremedlem til 14.4.2011)  -  175 000 
Bjørn Flatgård (styremedlem til 14.4.2011)  -  150 000 
Kjell A. Storeide (styremedlem til 14.4.2011)  -  150 000 
Hanne Harlem (styremedlem til 14.4.2011)  -  150 000 
Atle Tranøy (ansatt representant)  157 500  150 000 
Harald Magne Bjørnsen (ansatt representant)  157 500  150 000 
Bjarne Kristiansen (ansatt representant)  157 500  150 000 
Tommy Angeltveit (ansatt representant fra 16.3.2011)  157 500  93 750 
Kristian Pedersen (ansatt representant fra 11.5.2010 til 16.3.2011)  -  56 250 

Sum  2 625 000  2 650 000 

I tillegg til styrehonorar fikk medlemmer av revi-
sjonskomiteen i 2012 utbetalt samlet 380 000 
kroner. Finn Berg Jacobsen fikk utbetalt 165 000 
kroner, Stine Bosse fikk utbetalt 107 500 kroner 
og Atle Tranøy fikk utbetalt 107 500 kroner i godt-
gjørelse for 2012. 

I 2011 fikk nåværende medlemmer av revi-
sjonskomiteen utbetalt samlet 425 000 kroner. 
Finn Berg Jacobsen fikk utbetalt 150 000 kroner i 
godtgjørelse for 2011 og en etterbetaling på 
75 000 kroner for 2010. Stine Bosse fikk utbetalt 
50 000 kroner og Atle Tranøy fikk utbetalt 100 000 
kroner i godtgjørelse for 2011. Atle Tranøy fikk i 

tillegg en etterbetaling på 50 000 kroner for 2010.
Styrets leder Kjell Inge Røkke har gjennom The 

Resource Group (TRG) AS mottatt styrehonorar 
fra Aker ASA i 2012 på 530 000 kroner. I tillegg har 
Kjell Inge Røkke gjennom TRG mottatt et samlet 
styrehonorar på 1 677 727 kroner fra andre Aker-
eide selskaper (se også note 40 Nærstående 
transaksjoner).

Enkelte av styremedlemmene har styreverv i 
andre selskap tilknyttet Aker. Styrets medlemmer 
har ikke mottatt andre ytelser fra Aker ASA i 2012 
eller 2011 enn ytelser beskrevet ovenfor. 
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Godtgjørelse til valgkomite
I 2012 fikk valgkomiteens medlemmer Leif-Arne 
Langøy, Gerhard Heiberg og Kjeld Rimberg hver 
for seg utbetalt 50 000 kroner i godtgjørelse.  
Samlet godtgjørelse til valgkomite fra Aker ASA 
var 150 000 kroner i 2012 (150 000 kroner i 2011).

Organisasjonsstruktur i Aker
Akers mange operative bedrifter er organisert i en 
industriell og en finansiell portefølje. 

Organisasjonsmodellen i Aker ASA innebærer 
at Aker ASA ikke har en konsernledelse i tradisjo-
nell forstand. Ledende ansatte i Aker ved utgan-
gen av 2012 består av konsernsjef Øyvind Eriksen 
og finansdirektør Trond Brandsrud. 

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende 
ansatte
Lønnsordningen for ledende ansatte inkluderer en 
fast årslønn, standard pensjons- og forsikringsord-
ning for ansatte og variabel lønn. Det viktigste for-
målet med lønnssystemet for ledende ansatte er å 
stimulere til en sterk og vedvarende resultatorien-
tert kultur som bidrar til økning av aksjeverdiene. 

Selskapets ledende ansatte er medlemmer i de 
kollektive pensjons- og forsikringsordningene som 
gjelder for alle ansatte. Den kollektive pensjonsord-
ningen gjelder for lønn inntil 12G.  Selskapet prak-
tiserer standard ansettelseskontrakter og standard 
ansettelsesbetingelser vedrørende oppsigelsestid 
og etterlønn for ledende ansatte. Selskapet tilbyr 
ikke aksjeopsjonsprogrammer til ansatte. Systemet 
for variabel lønn skal bidra til oppnåelse av gode 
finansielle resultater og ledelse i henhold til selska-
pets verdier og etiske retningslinjer. Den variable 
lønnen består av tre hovedelementer, tildeling av 
bonusaksjer beregnet på grunnlag av økning i ver-
dijustert egenkapital, utbytte for selskapets aksje 
og bonusutbetaling på grunnlag av personlig 
måloppnåelse (se Aker ASA note 2 for beskrivelse 
av ordningen). Ved gjennomføringen av spesielle 
prosjekter er det unntaksvis anledning for tildeling 
av bonus/variabel lønn utover dette. Ledende 
ansatte kan sies opp med 3 måneders varsel. Der-
som selskapet sier opp ansettelsesforholdet, har 
de ledende ansatte rett til 3 eller 6 måneders etter-
lønn fra utløpet av oppsigelsesperioden. 

Godtgjørelse til konsernledelsen
Øyvind Eriksen tiltrådte som konsernsjef 1. januar 
2009. Ansettelsesforholdet kan sies opp av 
begge parter med 3 måneders gjensidig oppsi-
gelsesfrist. Dersom selskapet sier opp ansettel-
sesforholdet 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. Lønns-
ordningen for Øyvind Eriksen inkluderer en fast 
årslønn, standard pensjons- og forsikringsordning 
for ansatte og variabel lønn. Øyvind Eriksen vil 
kunne motta inntil to tredeler av en årslønn i vari-
abel lønn. Øyvind Eriksen fikk i 2012 utbetalt en 
lønn på 14 307 553 kroner (13 812 580 kroner i 
2011) samt en variabel lønn på 8 861 201 kroner 
(8 540 747 kroner i 2011). Verdien av tilleggsytel-
ser utgjorde 42 397 kroner i 2012 (27 359 kroner i 
2011) og netto pensjonskostnader i 2012 for 
Øyvind Eriksen utgjorde 271 401 kroner (264 340 
kroner i 2011).

Trond Brandsrud tiltrådte som finansdirektør 
21. april 2010. Ansettelsesforholdet kan sies opp 
av begge parter med 3 måneders gjensidig oppsi-
gelsesfrist. Dersom selskapet sier opp ansettel-
sesforholdet med Trond Brandsrud, har han rett til 
6 måneders etterlønn regnet fra fratredelsestids-
punktet. Dette beløpet vil ikke bli utbetalt dersom 
han fortsetter ansettelsen i et annet selskap innen 
Aker konsernet. Lønnsordningen for Trond 
Brandsrud inkluderer en fast årslønn, standard 
pensjons- og forsikringsordning for ansatte og 
variabel lønn. Trond Brandsrud vil kunne motta 
inntil 140 prosent av en årslønn i variabel lønn. 
Variabel lønn for Trond Brandsrud inkluderer også 
en ordning med tildeling av bonus aksjer og en 
mulighet for Trond Brandsrud til å kjøpe Aker ASA 
aksjer med rabatt på gjeldende børskurs (se Aker 
ASA note 2 for beskrivelse av ordningen). Trond 
Brandsrud har i 2012 gjennom selskapet Nord-
brand Invest AS kjøpt 5 680 Aker ASA aksjer med 
rabatt (5 988 aksjer kjøpt privat i 2011). Finansdi-
rektør Trond Brandsrud har i 2012 mottatt lønn på 
4 414 687 kroner (4 017 729 kroner i 2011), samt 
en variabel lønn, inkludert tildelte bonusaksjer, på 
5 551 390 kroner (2 283 231 kroner i 2011). Trond 
Brandsrud fikk i 2012 tildelt 5 275 bonus aksjer i 
Aker ASA. Verdien av tilleggsytelser utgjorde 
18 176 kroner i 2012 (19 881 kroner i 2011) og 
netto pensjonskostnader for Trond Brandsrud 
utgjorde 306 983 kroner i 2012 (318 724 kroner i 
2011). 

Ledende ansatte mottar ikke godtgjørelse for 
styreverv eller godtgjørelse som medlem av valg-
komite i andre selskaper tilknyttet Aker. Aker ASA 
har i 2012 mottatt 6 982 480 kroner for Øyvind 
Eriksen, hvor Øyvind Eriksens styreverv og hans 
rolle som arbeidende styreleder i Aker Solution 
utgjør 6 634 147 kroner. For Trond Brandsruds 
styreverv i Ocean Yield har Aker ASA i 2012 mot-
tatt 150 000 kroner.

Note 42  Aksjer eid av styret, konsernsjef og ledende ansatte

Følgende antall aksjer var eid av styremedlemmer og konsernledelse og deres nærstående i Aker ASA 
per 31. desember 2012.

Aker ASA

Kjell Inge Røkke (styrets leder) 1) 49 105 514 
Finn Berg Jacobsen (styrets nestleder)  5 000 
Stine Bosse (styremedlem)  400 
Leif O. Høegh (styremedlem) 2)  135 000 
Harald Magne Bjørnsen (ansatte representant)  700 

Ledende ansatte: 
Øyvind Eriksen (konsernsjef) 3)  100 000 
Trond Brandsrud (finansdirektør) 4)  26 943 

1) Eier sammen med sin kone Anne Grete Eidsvig 100 % i The Resource Group TRG AS (TRG AS), som igjen eier 99,45 % av 
TRG Holding AS, som igjen eier 66,66 % i Aker ASA. I tillegg eier TRG AS direkte 1,19 % i Aker ASA.

2) Leif O. Høegh har en indirekte eierinteresse i 135 000 Aker ASA aksjer.
3) Eies gjennom det heleide selskapet Erøy AS som også eier 100 000 B-aksjer (0,2 %) i TRG Holding AS.
4) Hvorav 5 680 eies gjennom det kontrollerte selskapet Nordbrand Invest AS.

 
Konsernsjefen og andre ledende ansatte har ingen andre ordninger i sitt ansettelsesforhold enn som 
beskrevet ovenfor. De har dermed ingen lån, sikkerhetsstillelse eller aksjeopsjons-rettigheter i sitt 
ansettelsesforhold.

Note 43  Offentlige tilskudd 

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Forskning og utvikling  2 - 
Annet  13  8 

Sum  15  8 

Aker Philadelphia Shipyard
Aker Philadelphia Shipyard mottok i 2012 USD 
1,3 millioner som refusjon av opplæringskostna-
der fra ulike statlige etater (USD 51 000 i 2011). I 
tillegg mottok verftet USD 918 000 i tilskuddsmi-
dler fra Small Shipyard Grant Program til forbe-
dringsarbeid i anlegg og infrastruktur (USD 
386 000 i 2011). Alle tilskudd ble ført som en 
reduksjon i utgifter eller anleggskostnader.

Aker BioMarine
Datterselskapet Aker BioMarine Antarctic AS har 
mottatt en refusjon på 2 millioner kroner (2011: 5 
millioner kroner) gjennom ”Skattefunnordningen” 
og Norsk Forskningsråd. Av 2 millioner kroner 
mottatt i 2012, er alt det vesentligste trukket fra 
anskaffelseskost for balanseførte utviklingspro-
sjekter.
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Note 44  Klassifisering av reserver og betingede ressurser (urevidert)

Akers olje- og gassreserver og betingede ressur-
ser kan henføres til datterselskapet Det norske 
oljeselskap ASA (Det norske) som er en aktør på 
norsk kontinentalsokkel. Det norske publiserer 
årlig en reserverapport i samsvar med krav fra 
Oslo Børs der selskapets aksjer er notert.  

Olje- og gassreserver og betingede ressurser 
er klassifisert i henhold til Society of Petroleum 
Engineers’ ressurskvalifiseringssystem - vanligvis 
referert til som SPE PRMS (Petroleum Resource 
Management System). SPE er godkjent av Oslo 
Børs. En enkel oversikt over reserve- og ressurs-
klassene er vist i figur 1 nedenfor.

Figur 1 – SPE’s ressurskvalifiseringssystem:

I produksjon
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Børsnoterte selskaper skal utvise forsiktighet når 
de rapporterer reserver og betingede ressurser. 
Derfor rapporteres det et konservativt estimat for 
utvinnbare volumer (P90) som skal ha 90 % sann-
synlighet for å kunne bli større når det foreligger 
mer informasjon. Disse reservene kalles Sikre 
reserver (P1). I tillegg rapporterer man et forvent-
ningsrett estimat (P50) som har 50 % sannsynlig-
het for å bli større og 50 % sannsynlighet for å bli 

mindre. Disse reservene kalles Sikre og Sannsyn-
lige (P2). Mulige reserver (P3) rapporteres ikke.

 Det norske oljeselskap har eierandeler i åtte 
felt / prosjekter som inneholder reserver, se tabell 
1. Fire av disse er i kategorien Produksjon, to er i 
kategorien Godkjent for Utbygging og tre er i kate-
gorien Rettferdiggjort for Utbygging. Merk at Varg 
har reserver i både Produksjon og Rettferdiggjort 
for Utbygging.

Det norskes andeler i de forskjellige feltene/prosjektene er som følger (andel i parentes):

Underklasse I Produksjon:
Varg (5 %) Operert av Talisman
Glitne (10 %) Operert av Statoil
Jotun (7 %) Operert av ExxonMobil
Atla (10 %) Operert av Total

Underklasse Godkjent for Utbygging:
Jette (70 %) Operert av Det norske
Enoch (2 %) Operert av Talisman

Underklasse Rettferdiggjort for Utbygging:
Ivar Aasen-prosjektet, tidligere Draupne (35 %) Operert av Det norske
Dagny (3,3 %) Operert av Statoil
Varg gassprosjektet (5 %) Operert av Talisman

Sum netto påviste reserver (P90/1P) per 31.
desember 2012 for Det norske er anslått til 42,5 
millioner fat oljeekvivalenter. Sum påviste og 
sannsynlige reserver (P50/2P) er anslått til 65,3 

millioner fat oljeekvivalenter. Splitten mellom 
væske og gass og mellom de ulike underkatego-
rier er vist i tabell 1 nedenfor. Endringer fra 2011 
er oppsummert i tabell 2.
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Tabell 1 – Reserver fordelt per felt

I produksjon (IP) 1P / P90 (lavt estimat) 2P / P50 (beste estimat)

Olje Gass Olje Gass

Per 31.12.2012 (millioner fat) (mrd m3)

Total millioner 
fat olje-

ekvivalenter Andel  %

Netto millioner 
fat olje-

ekvivalenter (millioner fat) (mrd m3)

Total millioner 
fat olje-

ekvivalenter Andel  %

Netto millioner 
fat olje-

ekvivalenter

Enoch Unit (flyttet til GfU)  -  -  - 2 %  -  - 2 %

Glitne  -  -  - 10 %  -  0,04  0,04 10 %  0,004 

Varg (inkludert 2 infill brønner)  5,58  -  5,58 5 %  0,28  7,88  7,88 5 %  0,39 

Jotun Unit  2,73  -  2,73 7 %  0,19  3,03  3,03 7 %  0,21 

Atla (flyttet fra GfU)  0,80  0,59  4,50 10 % 0,45  1,60  1,32  9,90 10 %  0,99 

Sum  0,92  1,60 
 
 

Godkjent for utbygging (GfU) 1P / P90 (lavt estimat) 2P / P50 (beste estimat)

Olje Gass Olje Gass

Per 31.12.2012 (millioner fat) (mrd m3)

Total millioner 
fat olje-

ekvivalenter Andel %

Netto millioner 
fat olje-

ekvivalenter (millioner fat) (mrd m3)

Total millioner 
fat olje-

ekvivalenter Andel %

Netto millioner 
fat olje-

ekvivalenter

Enoch Unit (flyttet fra IP)  1,71 -  1,71 2 % 0,03  2,61 -  2,61 2 %  0,05 

Atla (flyttet til IP) - - - 10 % - - - - 10 % -

Glitne infill 2012 (tørr brønn) - - - 10 % - - - - 10 % -

Jette (flyttet fra RfU)  3,53  0,05  3,84 70 % 2,69  5,89  0,08  6,40 70 %  4,48 

Sum  2,72  4,53 

  
        

Rettferdiggjort for utbygging (RfU) 1P / P90 (lavt estimat) 2P / P50 (beste estimat)

Olje Gass Olje Gass

Per 31.12.2012 (millioner fat) (mrd m3)

Total millioner 
fat olje-

ekvivalenter Andel %

Netto millioner 
fat olje-

ekvivalenter (millioner fat) (mrd m3)

Total millioner 
fat olje-

ekvivalenter Andel %

Netto millioner 
fat olje-

ekvivalenter

Ivar Asen  88,54  1,09  95,36 35 % 33,38  119,94  4,35  147,30 35 %  51,56 

Jette (flyttet til GfU) - - - 70 % - - - - 70 %           - 

Dagny  73,00  11,77  146,99 3.3 % 4,85  101,00  16,62  205,50 3.3 %  6,78 

Varg gass (ny)  7,42  0,67  11,63 5 % 0,58  10,52  0,99  16,75 5 %  0,84 

Sum  38,81  59,17 

Sum Reserver 31.12.2012   42,45   65,31
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Tabell 2 – Aggregerte reserver og endringer i løpet av 2012

Netto endring i reserver (millioner fat oljeekvivalenter) I produksjon Godkjent for utbygging Rettferdiggjort for utbygging

1P / P90 2P / P50 1P / P90 2P / P50 1P / P90 2P / P50

Balanse per 31. desember 2011  0,24  0,80  7,17  12,95  39,93  54,14 

Produksjon  (0,54)  (0,54)                     -                     -                     -                     - 

Salg/Kjøp                   -                     -  (0,69)  (1,14)                   -                   - 

Utvidelser og funn - - - - - -

Nye utbygginger  0,48  0,38  (0,35)  (1,11)  0,58  0,84 

Revisjon av tidligere estimat  0,74  0,96  (3,41)  (6,16)  (1,70)  4,19 

Balanse per 31. desember 2012  0,92  1,60  2,72  4,53  38,81  59,17 

Delta  0,68  0,80  (4,45)  (8,41)  (1,12)  5,03 

Note 45  Hendelser etter balansedagen

Aker foreslo i september 2012 å fusjonere det 
heleide datterselskapet Aker Seafoods Holding 
med Aker BioMarine. Sammenslåingen var struk-
turert som en trekantfusjon hvor minoritetsak-
sjonærene i Aker BioMarine ble tilbudt oppgjør i 
aksjer i Aker. Forslaget ble godkjent i november 

2012 og fusjonen ble gjennomført i januar 2013. 
Aker BioMarine-aksjene ble deretter strøket fra 
notering på Oslo Børs. Aker delte ut 816 860 
aksjer fra egen beholdning som oppgjørsaksjer i 
fusjonen. Sum egne aksjer etter denne transak-
sjonen er 74 821.

Beskjæres 76 mm fra venstre før trykk >>

Aker ASA årsrapport 2012

Regnskap og noter – Aker-konsernet

119



Beløp i millioner kroner Note 2012 2011 

Lønn og andre personalkostnader 2, 18  (130)  (127)
Avskrivning av varige driftsmidler 4  (15)  (15)
Andre driftskostnader 2  (92)  (81)

Driftsresultat  (237)  (223)

Renteinntekter fra selskaper innen konsernet 7  380  511 
Andre renteinntekter 7, 9  113  114 
Reversering tidligere års nedskriving aksjer, fordringer, etc. 8  4 405  895 
Aksjeutbytte fra datterselskaper 5  458  186 
Mottatt konsernbidrag  -  100 
Aksjeutbytte fra andre selskap 6  3  5 
Valutagevinst  101  60 
Gevinst ved salg av aksjer 3  3  1 175 
Andre finansinntekter   31  693 

Sum finansinntekter  5 494  3 739 

Rentekostnader fra selskaper innen konsernet 13  (335)  (339)
Andre rentekostnader 14  (214)  (182)
Nedskrivning aksjer, fordringer, etc 8  (198)  (3 009)
Valutatap  (84)  (109)
Andre finanskostnader   (90)  (63)

Sum finanskostnader  (921)  (3 702)

Netto finansposter  4 573  37 

Resultat før skatt  4 336  (186)

Skattekostnad 11  -  (49)

Årsresultat  4 336  (235)

Disponering/dekning av årets resultat:

Årsresultat  4 336  (235)
Avsatt utbytte  (868)  (796)
Overført fra/(avsatt til) annen egenkapital  (3 468)  1 031 

Sum 10  -  - 

Resultatregnskap
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Beløp i millioner kroner Note 2012 2011 

EIENDELER
Utsatt skattefordel 11  -  - 
Andre immaterielle eiendeler  4  - 

Sum immaterielle eiendeler  4  - 

Kunst, kontormaskiner, biler og inventar  41  43 
Fly  148  158 
Bygninger, boliger og tomter  7  8 

Sum varige driftsmidler 4  196  209 

Aksjer i datterselskaper 5, 8  19 225  12 245 

Andre langsiktige aksjer etc 6  66  55 
Investering i tilknyttede selskap 6  2  19 
Langsiktige fordringer på konsernselskaper 7  7 617  8 843 
Andre finansielle anleggsmidler 7  44  729 

Sum finansielle anleggsmidler  26 954  21 891 

Sum anleggsmidler  27 154  22 100 

Kortsiktige fordringer på konsernselskaper 7  332  1 745 
Andre kortsiktige fordringer etc 16  9  15 
Kontanter og kontantekvivalenter 9  3 072  3 821 

Sum omløpsmidler  3 413  5 581 

Sum eiendeler  30 567  27 681 

Beløp i millioner kroner Note 2012 2011 

EGENKAPITAL OG GJELD
Aksjekapital  2 026  2 026 
Egne aksjer  (25)  - 

Sum innskutt egenkapital  2 001  2 026 

Annen egenkapital  16 884  13 570 

Sum opptjent egenkapital  16 884  13 570 

Sum egenkapital 10  18 886  15 596 
Pensjonsforpliktelser 12  100  99 
Annen langsiktig forpliktelse 15  104  84 

Sum avsetninger for forpliktelser  204  183 

Langsiktig gjeld til konsernselskaper 13  953  2 483 
Ansvarlig lån fra konsernselskaper 13  6 085  5 922 
Annen langsiktig gjeld 14  3 469  2 530 

Sum annen langsiktig gjeld  10 507  10 935 

Kortsiktig gjeld til konsernselskaper 13  -  2 
Annen kortsiktig gjeld 14  970  965 

Sum kortsiktig gjeld  970  967 

Sum egenkapital og gjeld  30 567  27 681 

Oslo, 11. mars 2013
Aker ASA

Kjell Inge Røkke Finn Berg Jacobsen Stine Bosse Anne Marie Cannon Kristin Krohn Devold Leif O. Høegh
Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Atle Tranøy Bjarne Kristiansen Harald Magne Bjørnsen Tommy Angeltveit Øyvind Eriksen
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Konsernsjef og daglig leder

Balanse per 31. desember
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Beløp i millioner kroner Note 2012 2011 

Resultat før skatt  4 336  (186)
Salgstap/(-gevinst) og reversering/nedskrivninger 8, 3  (4 167)  857 
Urealisert valutatap/-gevinst  (6)  51 
Ordinære avskrivninger 4  15  15 
Endring andre kortsiktige poster etc  80  (703)

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  258 34 

Utbetaling/innbetaling ved kjøp av varige driftsmidler 4  (1)  (3)
Utbetaling ved kjøp aksjer og andeler i andre selskaper 5  (221)  (1 982)
Utbetaling lang rentebærende fordring 7  (1 174)  (2 039)
Salgssum ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper 5  140  23 
Kontantstrøm fra andre investeringer/salg 7  462  5 889 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (794) 1 888 

Opptak av langsiktige lån 14  2 588  32 
Nedbetaling av langsiktige lån 14  (1 647)  - 
Endring kort rentebærende fordring 14  (177)  (46)
Utbetalt/innbetalt utbytte og konsernbidrag og øvrige 
egenkapital endringer 10  (976)  (720)

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  (212)  (734)

Kontantstrøm gjennom året  (748)  1 188 
Betalingsmidler inngående balanse  3 821  2 633 

Betalingsmidler per 31. desember  3 072 3 821 

Kontantstrømoppstilling
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Note 1  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn-
skapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk 
i Norge.

Datterselskap og tilknyttede selskap
Datterselskap og tilknyttede selskaper vurderes 
etter kostmetoden i selskapsregnskapet til Aker 
ASA. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost 
for aksjene. Det er foretatt nedskrivning til virkelig 
verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan 
antas å være forbigående og det må anses nød-
vendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er 
reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke len-
ger er til stede. 

Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat 
etter kjøpet, representerer den overskytende del 
tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene 
er fratrukket investeringens verdi i balansen. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffel-
sestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som 
anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffel-
seskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balansefø-
res 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 etableringstids-
punktet. 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 fordrin-
gene.

Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kur-
sen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i 
utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å 
benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter 
som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk 
valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte 
valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pen-
geposter som måles til virkelig verdi uttrykt i uten-
landsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på 
måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres 
løpende i regnskapsperioden under andre finans-
poster.

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer, sertifikater, som 
omløpsmidler) vurderes til virkelig verdi på balanse-
dagen. Mer og mindreverdier resultatføres løpende. 
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 drift-
skostnader, mens påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt 
med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av 
driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi fore-
tas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinn-
bart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og 
verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremti-
dige kontantstrømmene som eiendelen vil gene-
rere.

Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser bereg-
nes etter lineær opptjening basert på forventet 
sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forut-
setninger herunder diskonteringsrente, fremtidig 
regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folke-
trygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler 

samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet 
og frivillig avgang.  Pensjonsmidler er vurdert til 
virkelig verdi.  Endringer i forpliktelsen som skyldes 
endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt 
gjenværende opptjeningstid.  Endringer i forpliktel-
sen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i 
og avvik i beregningsforutsetningene (estima-
tendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid hvis avviket ved årets 
begynnelse overstiger 10 % av det største av 
brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter 
både periodens betalbare skatt og endring i utsatt 
skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunn-
lag av de midlertidige forskjeller som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skattemessige ver-
dier, samt skattemessig underskudd til fremføring 
ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og 
skattereduserende midlertidige forskjeller som 
reverserer eller kan reversere i samme periode er 
utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i 
den grad det er sannsynlig at denne kan bli nytte 
gjort.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den 
indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter 
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsik-
tige, likvide plasseringer.

Bruk av estimater
Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god 
regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter 
beste estimat og forutsetninger som påvirker resul-
tatregnskapet 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.

Noter til regnskapet
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Note 2  Lønnskostnader og godtgjørelser

Lønnskostnader består av følgende:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Lønn  86  85 
Folketrygdavgift  16  14 
Pensjonskostnader  21  23 
Andre ytelser  7  5 

Sum  130  127 

Gjennomsnittlig antall ansatte  49  49 
Gjennomsnittlig antall årsverk  44  44 

  
  
Godtgjørelse til revisor eksklusiv merverdiavgift er inkludert i andre driftskostnader og fordeles 
som følger:
   

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Ordinær revisjon  1,4  2,1 
Attestasjonstjenester  -  1,3 
Skatterådgivning  0,9  0,1 
Andre tjenester  0,1  - 

Sum  2,4  3,5 

  
Godtgjørelse/ belastning for tjenester mot konsernselskaper og nærstående parter er som følger:
  

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Viderefakturert leie av kontorer og tjenester innen konsernet  17,6  17,0 
Leie av tjenester fra The Resource Group TRG AS  (1,4)  (1,4)
Styrehonorar til The Resource Group TRG AS eks arb.g.avgift  (0,5)  (0,5)
Utfakturert tjenester til The Resource Group TRG AS  1,0  0,9 
Utfakturert tjenester til Kjell Inge Røkke  0,6  0,9 

Sum  17,3  16,9 

  
Se note 40 i konsernregnskapet for en oversikt over andre transaksjonene mot nærstående parter.

Insentivprogram for ansatte  
(eksklusiv konsernsjef)
Aker ASA ønsker gjennom sitt avlønningssystem 
å fremme selskapets resultatmål, herunder at de 
ansatte skal motiveres av samme mål som 
aksjonærene. Aker ASA sitt insentivprogram for 
2012 består av følgende elementer;

 ■ Utbyttebonus, beregnes på grunnlag av 
utbytte for Aker ASA sine aksjer. 

 ■ Personlig bonus, beregnes på grunnlag av 
personlig måloppnåelse.

 ■ Tildeling av bonus aksjer, beregnes ved opp-
nåelse av en gitt økning i verdijustert egenka-
pital.

 ■ Tilbud om kjøp av Aker ASA aksjer med rabatt 
og bindingstid.

Se for øvrig note 41 i konsernregnskapet vedrø-
rende insentivprogrammet til konsernsjefen.

Bonustak
Utbyttebonus og personlig bonus utbetales kon-
tant i året etter opptjeningsåret. Deltakerne kan 
oppnå samlet bonus på inntil en definert prosent-
sats av fastlønn (bonustak), som fordeles med en 
definert prosentsats av fastlønn på henholdsvis 
utbyttebonus og personlig bonus.

Utbyttebonus
Utbyttebonus knytter seg til aksjeutbytte for opp-
tjeningsåret. Som grunnlag for beregning av 
utbyttebonusen brukes et definert antall skygge-
aksjer. Beregningen av skyggeaksjene er knyttet 
opp mot målsatt avkastning av verdijustert egen-
kapital og målsatt utbytte for opptjeningsåret. 
Deltakerne vil få en utbyttebonus (kontant) tilsva-
rende styrets forslag til utbytte per aksje multipli-
sert med antall skyggeaksjer.

Personlig bonus
Personlig bonus er knyttet til oppnåelse av per-
sonlige resultater og mål, og fastsettes på grunn-
lag av en helhetsvurdering bestående av blant 
annet deltakerens personlige ytelse og utvikling, 
resultat og utvikling i selskapet og den delen av 
selskapet hvor deltakeren har sin tilhørighet, samt 
deltakerens bidrag til Aker fellesskapet.

Bonusaksjer
Deltakerne gis mulighet for tildeling av aksjer i 
selskapet dersom selskapet i opptjeningsåret 
oppnår en økning i verdijustert egenkapital på 
mer enn 10 prosent. Antall bonusaksjer delta-
kerne eventuelt vil motta, vil først fastsettes ved 

tildelingen da endelig fastsettelse beror på bør-
skurs på tildelingstidspunktet og lønn per 31. 
desember i opptjeningsåret. Ved inngangen av 
opptjeningsåret fastsettes en ramme for bereg-
ning av bonusaksjer tilsvarende 50 % av rammen 
for utbyttebonus. Den fastsatte rammen for utde-
ling er en bruttoramme. Fra denne bruttorammen 
gjøres et fradrag for antatt skatt av fordelen delta-
keren vil oppnå ved å motta bonusaksjer 
vederlagsfritt og som selskapet vil innbetale som 
forskuddstrekk. Etter at skattebelastning er truk-
ket fra, foreligger det en nettoramme for bereg-
ning av antall bonusaksjer. Verdien av bonusak-
sjene settes til børskurs på tidspunktet for utde-
ling, minus verdijustering på grunn av bindingstid 
(20 %). Det gjelder en bindingstid på tre år fra 
tidspunktet bonusaksjene mottas av deltakeren. 
Deltakernes begrensninger i adgangen til fritt å 
råde over rabattaksjene registreres i VPS som en 
rettighet for selskapet. Dersom arbeidsforholdet 
opphører i løpet av bindingstiden, skal 50 % av 
de utdelte bonusaksjene vederlagsfritt tilbake-
leveres selskapet.

Tilbud om kjøp av aksjer med rabatt og 
bindingstid
Deltakerne gis tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet 
til en pris tilsvarende 80 % av aksjens børsverdi 
på kjøpstidspunktet. Antall aksjer som kan kjøpes 
i opptjeningsåret beregnes med utgangspunkt i 
det estimerte antall bonusaksjer den enkelte del-
takeren teoretisk kan få etter utløpet av opptje-
ningsåret ved full uttelling. Den ansatte velger selv 
hvor mange aksjer som ønskes kjøpt innenfor 
totalrammen. Det gjelder en bindingstid på tre år 
fra tidspunkt rabattaksjene mottas av deltakerne. 
Deltakernes begrensninger i adgangen til fritt å 
råde over rabattaksjene registreres i VPS som en 
rettighet for selskapet. Dersom arbeidsforholdet 
opphører i løpet av bindingstiden, skal bindingsti-
den fortsatt gjelde med mindre annet blir særskilt 
avtalt mellom selskapet og deltakeren. 

Utbyttebonus og personlig bonus er regn-
skapsført som en lønnskostnad. Det er avsatt 
beregnet skyldig utbytte bonus og personlig 
bonus inkludert feriepenger og arbeidsgiveravgift 
under annen kortsiktig gjeld med 26 millioner kro-
ner per 31. desember 2012. 

Bonusaksjer og aksjer kjøpt med rabatt perio-
diseres over opptjeningsåret samt bindingstiden 
på 3 år, og er regnskapsført som lønnskostnad 
med motpost annen egenkapital. Det er beregnet 
opptjent bonusaksjer inkludert arbeidsgiveravgift 
med 8 millioner kroner for 2012, hvorav periodisert 
kostnad er 6 millioner kroner for 2012. 
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Note 3  Gevinst og tap salg aksjer

Gevinst og tap salg aksjer er som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Converto Capital Management AS  3  - 
K3 Tomt KS  -  466 
Aker ShipLease AS  -  709 

Sum gevinst  3  1 175
 

      

Note 4  Anleggsaktiva

Bevegelsen på anleggskontiene i 2012 fremgår av oversikten nedenfor:

Beløp i millioner kroner Fly Kunst

Maskiner/
Biler/

Inventar

Bygninger/
Boliger/
Tomter Sum

Anskaffelseskost per 1. januar  241  27  114  14  395 
Tilgang  -  2  1  -  3 

Anskaffelseskost per 31. desember  241  29  115  14  398 

Samlede av- og nedskrivninger  (93)  -  (102)  (7)  (202)

Bokført verdi per 31. desember  148  29  13  7  196 

Årets ordinære avskrivninger  (10)  -  (5)  -  (15)

Økonomisk levetid 25 år 4-8 år 50 år

Avskrivningsplan
 

Lineær
 

Av-
skrives

ikke

Lineær
 

Lineær
 

Avskriving av påkostninger skjer i takt med forventet levetid.
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Note 5  Aksjer i datterselskaper

Aksjer i datterselskaper omfatter følgende selskaper per 31. desember 2012:

Beløp i millioner kroner Andel i % 1) Forretningskontor
Egenkapital per 

31.12.12 2)

Resultat før skatt 2012 

2) Mottatt utbytte Bokført verdi

Ocean Yield AS  100,0 Oslo  3 348  (80)  -  3 300 
Intellectual Property Holdings AS  100,0 Oslo  8  -  -  8 
Aker Maritime Finance AS  100,0 Oslo  1 090  (39)  -  1 146 
Aker Capital AS  100,0 Oslo  3 211  9  -  3 132 
RGI Inc 3)  1,3 Seattle  1 107  49  -  14 
Molde Fotball AS  100,0 Molde  15  (17)  -  - 
Aker Kværner Holding AS  70,0 Oslo  14 235  6 810  413  9 965 
Akerhallen AS 3)  30,0 Oslo  -  -  -  - 
Converto Capital Fund IS  98,0 Oslo  430  55  -  6 
Converto Capital Fund AS  90,1 Oslo  19  11  21  334 
Norron AB  51,0 Stockholm  11  4  -  46 
Aker Achievements AS  100,0 Oslo  1  -  -  - 
Aker BioMarine AS  100,0 Oslo  1 228  35  -  817 
Aker Floating Holding AS  100,0 Oslo  50  1  -  50 
Cork Oak Holding AS  100,0 Oslo  -  -  -  - 
Resource Group International AS  100,0 Oslo  34  1  -  40 
Aker Seafoods ASA  73,2 Ålesund  700  (21)  -  364 
Oslo Asset Management Holding AS  50,1 Oslo  27  (1)  20  2 
Andre  4  - 

Sum   458  19 225 
       
1) Aker ASA’s eierandel og stemmeandel er lik for alle selskaper.
2) 100% av selskapets egenkapital før utbytte og konsernbidrag per 31. desember og resultat før skatt 2012.
3) Datterselskap i konsernet, men eid mindre enn 50% direkte av Aker ASA.

       
       

Note 6  Andre langsiktige aksjer og investering i tilknyttet/felles kontrollert virksomhet

Andre langsiktige aksjer består av:

Beløp i millioner kroner Kostpris Mindreverdi (-) Bokført 2012

Sparebank 1 SMN Grunnfondsbevis  66  -  66 

Sum  66  -  66 

Aker ASA har mottatt 3 millioner kroner i utbytte fra Sparebank 1 SMN i 2012.  
Postene er bokført til laveste av kostpris og virkelig verdi.

Investering i tilknyttet/felleskontrollert selskap:
Selskapet har en investering i NORO Fotball AS.
Postene er bokført til laveste av kostpris og virkelig verdi.
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Note 7  Fordringer og andre langsiktige finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige finansielle anleggsmidler består av følgende poster:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Andre langsiktige fordringer  43  3 
Langsiktige obligasjoner  -  726 
Aktiverte kostnader etc  1  - 

Sum andre finansielle anleggsmidler  44  729 

Langsiktige fordringer på konsernselskaper består av:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Oslo Asset Management Holding AS  10  9 
Aker BioMarine ASA  -  25 
Aker Capital AS  6 010  5 428 
Aker BioMarine AS  134  65 
Aker Philadelphia Shipyard Inc  -  91 
Fornebuporten AS  542  803 
Aker AS  -  46 
Fornebuporten Holding AS  156  - 
Converto Capital Fund  148  145 
Aker Maritime Finance AS  282  - 
Aker Floating Production ASA  -  1 802 
Navigator Marine AS  167  278 
RGI Inc  161  146 
Ocean Harvest AS  8  5 
Andre  -  1 

Sum  7 617  8 843 

Fordringene har forfall lengre enn 1 år.
Fordringene renteberegnes iht markedsbetingelser.

Kortsiktige fordringer på konsernselskaper består av:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Fornebuporten Holding AS  1  - 
Aker BioMarine AS  135  36 
Aker Achievements  -  2 
Converto Capital Fund  1  1 
Molde Fotball AS  17  17 
Aker Maritime Finance AS  -  1 588 
Aker ShipLease 1 AS  -  100 
Aker Philadelphia Shipyard Inc  175  - 
Andre  3  1 

Sum  332  1 745 

Note 8  Reversering/nedskriving aksjer, fordringer, etc

Reversering/nedskriving aksjer, fordringer, etc fremkommer som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Aker Kværner Holding AS  4 349  - 
Aker Capital AS  -  835 

Sum reversering aksjer  4 349  835 

American Shipping Comp. Obligasjon 07/18  56  - 
Reversering tidligere nedskriving fordring Aker Energy International AS  -  60 

Sum reversering fordringer  56  60 

Sum reversering aksjer, fordringer, etc.  4 405  895 

Aker Kværner Holding AS  -  (2 723)
Molde Fotball AS  (25)  - 
Aker Seafoods ASA  (38)  - 
Diverse aksjer  -  (1)

Sum nedskriving aksjer  (63)  (2 724)

Cork Oak Holding Ltd  -  (12)
Ocean Harvest AS  (1)  (195)
Kværner Retirement plan US (andre finanskostnader i 2012)  -  (76)
Navigator Marine AS  (132)  - 
Diverse fordringer etc  (2)  (2)

Sum nedskriving fordringer  (135)  (285)

Sum nedskrivinger aksjer, fordringer, etc.  (198)  (3 009)

Selskapet har verdivurdert sine investeringer per 
31. desember 2012. Børsnoterte investeringer er 
justert i henhold til laveste av kostpris og bør-
skurs. 

Øvrige investeringer er vurdert iht annen tilgjen-
gelig informasjon/beste estimat. Langsiktige pos-
ter er justert til laveste av kostpris og virkelig 
verdi.
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Note 9  Kontanter og kontantekvivalenter

Betalingsmidler fordeler seg som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Bundne midler  62  64 
Frie midler  3 010  3 757 

Sum  3 072  3 821 

Note 10  Egenkapital

Aksjekapitalen i Aker ASA per 31. desember 2012 består av følgende: Samlet 
på lydende 

(millioner kroner) 
for utstedte 

aksjer
Utstedte 

aksjer

Antall 
egne 

aksjer
Utestående  

aksjer
På lydende 

(kr)
 
Ordinære aksjer 72 374 728 891 681  71 483 047  28  2 026 

Sum aksjekapital 72 374 728 891 681  71 483 047  2 026 

Egne aksjer (pålydende) (25)
Overkursfond  - 
Annen innskutt egenkapital  - 

Sum innskutt egenkapital  2 001 

Aksjene er utbytteberettiget. Hver aksje har lik stemmeandel. Aker ASA er ikke stemmeberettiget for 
sine egne aksjer.

Avhendelse/erverv egne aksjer:
Selskapet har i 2012 ervervet 925 073 aksjer med vederlag NOK 186 millioner, samt avhendet 42 818 
aksjer med vederlag NOK 7 milloner.
Selskapet har ervervet egne aksjer i 2012 for utdeling i forbindelse med bonusprogram, samt trekant-
fusjon med Aker Seafoods Holding/Aker BioMarine ASA med gjennomføring januar 2013.

Endringen i egenkapitalen i 2012 fremkommer som følger:

Beløp i millioner kroner
Aksje-
kapital

Egne 
aksjer

Netto 
innskutt 

egen-
kapital

Annen 
egen-

kapital

Sum 
opptjent 

egen-
kapital

Sum 
egen-

kapital

Egenkapital per 1. januar  2 026  -  2 026  13 570  13 570  15 596 
Kjøp/salg/bonus egne aksjer  -  (25)  (25)  (154)  (154)  (179)
Avsatt utbytte  -  -  (868)  (868)  (868)
Årsresultat  -  -  4 336  4 336  4 336 

Egenkapital per 31. desember  2 026  (25)  2 001  16 884  16 884  18 886 

Endringen i egenkapitalen fremkommer som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Inngående balanse  15 596  16 623 
Årsresultat  4 336  (235)
Kjøp/salg/utbytte egne aksjer  (179) 4
Utbytte  (868)  (796)

Balanse per 31. desember  18 886  15 596
 

Oversikt over de 20 største aksjonærene per 31. desember 2012:

Antall aksjer Prosent

TRG Holding AS 1)  48 245 048 66,7 %
JP Morgan Chase Bank Nordea T.  1 810 042 2,5 %
Aker ASA  891 681 1,2 %
The Resource Group TRG AS 1)  860 466 1,2 %
JP Morgan Chase Bank Escrow Account  857 480 1,2 %
Euroclear Bank S.A/N.V  818 070 1,1 %
State Street Bank and Trust Co.  730 421 1,0 %
Tvenge  700 000 1,0 %
Odin Norden  686 487 0,9 %
The Hermes Focus Funds  670 000 0,9 %
Citibank NA London branch S/A FBCM  595 000 0,8 %
UBS AG, London branch  499 678 0,7 %
Clearstream Banking S.A.  495 093 0,7 %
Fondsfinans spar  450 000 0,6 %
Oslo Pensjonsforsikring AS PM  445 200 0,6 %
KBC Securities Belgian client  407 499 0,6 %
Folketrygdefondet  304 916 0,4 %
Citibank NA London branch S/A 400  300 728 0,4 %
JP Morgan Chase Bank Omnibus  287 392 0,4 %
KBC Securities client non-treaty  247 146 0,3 %
Øvrige  12 072 381 16,7 %

Sum  72 374 728 100 %

1) Kjell Inge Røkke kontrollerer gjennom sine selskaper TRG Holding AS og TRG AS til sammen 67,9 prosent av aksjene i Aker ASA.
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Note 11  Utsatt skatt

Oppstillingen nedenfor viser forskjellen mellom bokførte og skattemessige verdier ved utløpet av 2012 
og 2011, endringer i disse forskjellene, samt utsatt skattefordring ved utløpet av 2012 og 2011 og 
endring i utsatt skattefordring.

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Avsetningsdifferanse  -  (91)
Fordringsdifferanse  (23)  (23)
Anleggsreserve  17  14 
Netto pensjonsforpliktelse  (204)  (182)
Gevinst- og tapskonto  7  9 

Totale forskjeller  (203)  (273)

Skattemessig underskudd til fremføring  (1 171)  (869)

Sum grunnlag utsatt skatt  (1 374)  (1 142)

Netto utsatt skatt 28%  (385)  (320)

Nedskrevet bokført utsatt skattefordel  385  320 

Bokført utsatt skattefordel  -  - 

Utsatt skattefordel er innregnet i balansen i den utstrekning prognoser og plantall tilsier at Aker ASA 
vil kunne benytte underskuddene i fremtiden. Per 31. desember 2012  er utsatt skattefordel nedskre-
vet til 0.

Estimert skattbart resultat

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Resultat før skatt iht. resultatregnskapet  4 336  (186)
Permanente forskjeller netto ikke- skattepliktig inntekt(-)/kostnad  (4 570)  378 
Endring midlertidige forskjeller  (70)  (692)

Estimert skattbart resultat  (304)  (500)

Skattekostnad: 2012 2011 

Endring utsatt skatt  -  49 

Sum skattekostnad  -  49 

Tallene for 2012 overfor er basert på foreløpige anslag på en rekke skattefrie inntekter, ikke fradrags-
berettigede poster og periodiseringsforskjeller mellom finansregnskapet og skatteregnskapet. De 
endelige postene vil bli beregnet i forbindelse med utarbeidelsen av selvangivelsen og vil kunne 
avvike fra anslagene ovenfor.

Avstemming av effektiv skattesats i resultatregnskapet:
2012 2011 

28 % skatt av resultat før skatt  1 214  (52)
28% skatt av permanente forskjeller  (1 280)  106 
28% skatt av ikke balanseført utsatt skattefordel  65  (6)

Beregnet skattekostnad -  49 

Effektiv skattesats (skattekostnad i forhold til resultat før skatt) 0 %  (26 %)

Note 12  Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser 

Selskapet er pliktig til å ha kollektiv tjenestepen-
sjon ihht lov om tjenestepensjon. Selskapets pen-
sjonsordninger tilfredsstiller kravene til lov om 
obligatorisk tjenestepensjon.

Aker ASA dekker i hovedsak sine pensjoner via 
kollektiv pensjonsordning i livsforsikringsselskap. 

Regnskapsmessig er ordningen behandlet som 
ytelsesplan. I tillegg har Aker ASA usikrede pen-
sjonsforpliktelser. Ordningene gir rett til definerte 
fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av 
antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pen-
sjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.

Det er foretatt aktuarmessige beregninger basert på følgende forutsetninger:

2012 2011 

Diskonteringsrente 3,8 % 3,3 %
Forventet avkastning 4,0 % 4,8 %
Lønnsregulering 3,5 % 4,0 %
G-regulering/inflasjon 3,3 % 3,8 %
Pensjonsregulering 1,9 % 2,5 %

    
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når 
det gjelder demografiske faktorer.

Diskonteringsrenten 2012 er basert på OMF (obligasjoner med fortrinnsrett). I 2011 var den basert på 
10 års statsobligasjoner. Anvendte forutsetninger er iht anbefalinger fra norsk regnskapsstiftelse.

Prosentvis sammensetning av pensjonsmidler og avstemming faktisk avkastning:

2012 2011 

Obligasjoner 83,1 % 89,4 %
Pengemarked 6,1 % 0,0 %
Aksjer 8,1 % 7,8 %
Eiendom/annet 2,7 % 2,7 %

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Forventet avkastning på pensjonsmidlene  3  3 

Faktisk avkastning på pensjonsmidler  3  3 
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Pensjonskostnader

Beløp i millioner kroner

Over- 
finan sierte 

planer 1)

Under- 
finan sierte 

planer 1)

Sum 
2012

Sum 
2011

Nåverdi av årets pensjonsopptjening  -  (7)  (7)  (7)
Rentekostnad på påløpte pensjonsforpliktelser  -  (6)  (6)  (6)
Forventet avkastning på pensjonsmidler  -  3  3  3 
Fordelt virkning av estimater og pensjonsplaner  -  (10)  (10)  (13)
Endring arbeidsgiveravgift  -  (1)  (1)  - 

Netto pensjonskostnader (-)  -  (21)  (21)  (23)

Netto pensjonsforpliktelser/- midler per 31. desember:

Beløp i millioner kroner

Over- 
finan sierte 

planer 1)

Under- 
finan sierte 

planer 1)

Sum 
2012

Sum 
2011

Nåverdi av påløpte pensjonsforpliktelser  -  (189)  (189)  (194)
Beregnet pensjonsforpliktelser  -  (189)  (189)  (194)
Verdi av pensjonsmidler  -  61  61  56 
Beregnet netto pensjonsmidler/ -forpliktelser  -  (128)  (128)  (138)
Amortisering 2)  -  35  35  44 
Arbeidsgiveravgift  -  (7)  (7)  (5)

Balanseført netto pensjonsmidler/ -forpliktelse 3)  -  (100)  (100)  (99)

Antall personer omfattet  139  139  139 

Avtalene omfatter 51 yrkesaktive og 88 pensjonister.

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 presen-
tert i balansen under avsetninger for forpliktelser.  
Netto pensjonsmidler er presentert i balansen 
under andre finansielle anleggsmidler. Pensjons-
midlene er investert etter generelle retningslinjer 
som gjelder for livsforsikringsselskapene. Bokført 
pensjonsforpliktelse er beregnet på basis av esti-

merte fremtidige pensjonsforpliktelser og periodi-
sert i henhold til god regnskapsskikk. Den bok-
førte forpliktelsen samsvarer ikke med de pens-
jonsrettigheter som juridisk sett er opptjent per 
31. desember. Overfinansierte planer inngår i 
posten andre finansielle anleggsmidler i balansen. 

Note 13  Gjeld og andre forpliktelser til konsernselskaper

Langsiktig gjeld til konsernselskaper består av følgende:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Resource Group International AS  19  18 
Aker Floating Holding AS  49  - 
A-S Norway AS  703  691 
Aker Maritime Finance AS  -  1 588 
Aker Holding Start 2 AS  182  183 
Intellectual Property Holding AS  -  3 

Sum  953  2 483 

Langsiktig gjeld til konsernselskaper har forfall etter forespørsel, noe som tilsier forfall senere enn 5 år 
og har markedsmessige rentevilkår. Se nedenfor for lån med lavere prioritet.

  

Ansvarlige interne lån er som følger:
 

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Aker Capital AS  3 270  3 131 
RGI Inc  1 290  1 329 
Aker Maritime Finance AS  1 525  1 462 

Sum  6 085  5 922 

Lånene er subordinert alle Aker ASA sine øvrige forpliktelser, og har kontraktsfestet forfallstidspunkt 
som ligger etter forfall på Aker ASA sine eksterne låneforpliktelser. Lånet mot RGI Inc har fastrente på 
4,24 %. Øvrige lån har rente på 12 mnd NIBOR + 1 % margin.

  
Kortsiktig gjeld til konsernselskaper består av følgende:
 

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Aker Achivements AS  -  2 

Sum  -  2 
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Note 14  Ekstern gjeld og andre forpliktelser

Langsiktig rentebærende ekstern gjeld har følgende betingelser fordelt på lånetype:

Beløp i millioner kroner Renter Forfall 2012 2011 

Usikrede obligasjonslån:   

8 per cent Aker ASA Open Senior Unsecured Bond  
Issue 2005/2012

8,00% Mars 
2012  -  500 

Aker ASA 09/12 FRN Nibor 
+3,75 %

Desember 
2012  -  500 

FRN Aker ASA Senior Unsecured Bond  
Issue 2010/2015

Nibor 
+5 %

November 
2015  850  850 

8.375 per cent Aker ASA Senior Unsecured Bond  
Issue 2010/2015

8,375 % November 
2015  150  150 

FRN Aker ASA Senior Unsecured Bond  
Issue 2012/2019

Nibor 
+5 %

April 
2019  500  - 

FRN Aker ASA Senior Unsecured Bond  
Issue 2012/2017

Nibor 
+4 %

Juni 
2017  500  - 

FRN Aker ASA Senior Unsecured Bond  
Issue 2012/2022

Nibor 
+5 %

September 
2022 1 000  - 

Egne obligasjoner 8,00% Mars 2012  -  (311)

Kostnader ved opptak lån  (28)  (8)

Sum usikrede obligasjonslån 2 972 1 681 

Usikrede banklån:

Sparebanken 1 SMN Nibor 
+3,75 %

Mai 
2017  500  850 

Kostnader ved opptak lån  (3)  (1)

Sum 3 469 2 530 

Lånene er bokført til amortisert kost og per 31. desember er lånekostnader på - 31 millioner kroner 
periodisert over resterende løpetid. Lånene i tabellen er denominert i norske kroner.

Annen kortsiktig gjeld består av følgende:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Påløpte renter ekstern  22  28 
Påløpte kostnader  44  109 
Avsatt utbytte ekstern  868  796 
Annet  36  32 

Sum  970  965 

Note 15  Panteheftelser og garantiforpliktelser
 
Garantiforpliktelser er som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Lånegarantier  372  372 
Ferdigstillelsesgarantier  286  332 

Sum garantiforpliktelser  658  704
 

Lånegarantier per 31. desember 2012 består i 
hovedsak av garantier ovenfor Aker BioMarine 
ASA med 305 millioner kroner, Converto Capital 
Fund 38 millioner kroner, Aker Clean Carbon AS 
27 millioner kroner, samt NORO Fotball med 3 
millioner kroner.

Ferdigstillelsesgarantier pr 31.12.2012 består 
av garantier ovenfor Aker Philadelphia Shipyard 
med NOK 211 millioner og Aker BioMarine ASA 
med 75 millioner kroner.

Ved levering av den siste av to produkttankere 
fra Aker Philadelphia Shipyard (AKPS) til Crowley 
den 31. januar 2013 opphørte Akers garantier 
ovennfor AKPS i sin helhet.

Aker ASA har inngått garantiavtale vedrørende 
den amerikanske pensjonskassen Kværner Con-
solidated Retirement Plan med Kvaerner US Inc. 
Formålet med avtalen er at Kvaerner US Inc skal 
være i stand til oppfylle sine årlige eller kvartals-
vise minimum premieforpliktelser overfor pen-
sjonskassen. 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 Subsea Inc (med garanti fra Aker 
Solutions ASA) skal betale 1/3 av premieforpliktel-
sen. Per 31. desember 2012 har Aker ASA avsatt 
104 millioner kroner under andre langsiktige for-
pliktelser.

Note 16  Finansiell markedsrisiko

Selskapet er eksponert for finansiell risiko hvor de 
vesentligste risikoene er kreditt-, likviditet-, 
valuta- og renterisiko. Formålet med risikostyring 
er å pålitelig kunne måle og styre finansielle risi-
koer, og gjennom dette øke forutsigbarhet og 
samtidig minimere negative effekter på Akers 
finansielle resultater.

Valutaposter i balansen vil ha naturlig sikring 
gjennom inn- og utlån i samme valuta. 

Aker ASA har låne- og garantiavtaler som inne-
holder klausuler knyttet til blant annet egenkapita-
len. Ved utgangen av regnskapsåret 2012 oppfyl-
ler Aker ASA alle låne- og garantivilkår. 

Se forøvrig note 5 i konsernregnskapet.
Samlet har Aker ASA netto sikret USD 26 milli-

oner og GBP 14 millioner gjennom forward-kon-

trakter og konvertible forwards (europeiske). Det 
er solgt og kjøpt henholdsvis USD 25 millioner og 
USD 21 millioner på termin med forfall i perioden 
2012-2015. I tillegg er det inngått konvertible for-
wards (europeiske) på salg av USD 22 millioner i 
perioden. En konvertibel forward er to opsjoner 
med samme strike, en kjøpt put opsjon og en 
solgt call opsjon. Konvertibelen har en øvre og 
nedre barriere (ceiling/floor). Dersom spotkurs 
bryter øvre barriere ved forfall, slår nedre barriere 
inn. Det er videre solgt GPB 14 millioner på termin 
med forfall i januar 2013. Per 31. desember 2012 
er det bokført et urealisert tap på disse avtalene 
på 0,5 millioner kroner. Beløpet inngår i andre 
finansposter i resultatet.
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Aker ASA har følgende forward kontrakter per 31. desember 2012:

Beløp i millioner kroner
Selger 

USD FWD
Kjøper 

USD FWD

Floor/ceiling 
Europeisk 

Conv FWD 1)

2013  18  -  6 
2014  25  (19)  22 
2015  6  (3)  - 

Sum  49  (22)  28 

1) En European convertible forward er to opsjoner med lik innløsningskurs. En kjøpt salgsopsjon og en solgt kjøpsopsjon med 
oppgjør på utløpsdato.

Note 17  Aksjer eid av styret/ledelsen

Se note 42 i konsernregnskapet.

Note 18  Samlet lønn og annen godtgjørelse til styret, valgkomite, konsernsjef og andre 
ledende ansatte i Aker ASA

Se note 41 i konsernregnskapet.

Note 19  Juridiske tvister/betingede utfall
 
Selskapet har ingen kjennskap til vesentlige saker per 31. desember.

Note 20  Hendelser etter balansedagen

Selskapet har i januar 2013 solgt seg ut av Molde Fotball AS.
Se for øvrig note 45 i konsernregnskapet.
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Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent 
årsberetning og årsregnskap for Aker ASA og konsern for 
kalenderåret 2012 og per 31. desember 2012.

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. desember 
2012. Årsregnskapet for morselskapet er avlagt i samsvar 
med regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk per 
31.desember 2012. Årsberetningen for konsern og mor 
er i samsvar med regnskapslovens krav og Norsk 
Regnskapsstandard 16 per 31. desember 2012.

Etter vår beste overbevisning: 

 ■ Er årsregnskapet 2012 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 2012.

 ■ Gir årsberetningen en rettvisende oversikt over 
– utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og 
morselskapet 
– de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer 
konsernet og selskapet står overfor.

Oslo, 11. mars 2013
Aker ASA

Kjell Inge Røkke Finn Berg Jacobsen Stine Bosse Anne Marie Cannon Kristin Krohn Devold Leif O. Høegh
Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Atle Tranøy Bjarne Kristiansen Harald Magne Bjørnsen Tommy Angeltveit Øyvind Eriksen
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Konsernsjef og daglig leder

Aker ASAs styre: (fra venstre) Tommy Angelveit, Anne Marie Cannon, Finn Berg Jacobsen, Stine Bosse, Kristin Krohn Devold,  
Leif O. Høegh, Øyvind Eriksen, Harald Magne Bjørnsen, Kjell Inge Røkke og Atle Tranøy.

Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder
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Til generalforsamlingen i Aker ASA

Uttalelse om årsregnskapet 
Vi har revidert årsregnskapet for Aker ASA, som består 
av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskaps-
regnskapet består av balanse per 31. desember 2012, 
resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regn-
skapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskri-
velse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og 
andre noteopplysninger. Konsernregnskapet består av 
balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap og 
oppstilling over totalresultat, oppstilling over endringer 
i egenkapitalen og kontantstrømoppstilling for regn-
skapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskri-
velse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og 
andre noteopplysninger.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide  
årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde  
i samsvar med regnskapslovens regler og god regn-
skapsskikk i Norge for selskapsregnskapet og i sam-
svar med International Financial Reporting Standards 
som fastsatt av EU for konsernregnskapet, og for  
slik intern kontroll som styret og daglig leder finner 
nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et års-
regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinforma-
sjon, verken som følge av misligheter eller feil.  

Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette 
årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift 
og god revisjonsskikk i Norge, herunder Internatio-
nal Standards on Auditing. Revisjonsstandardene 
krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og 
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende 
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å inn-
hente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i 
årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av 
revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for 
at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, 
enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik 
risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kon-
trollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et 
årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige 
etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 
En revisjon omfatter også en vurdering av om de 
anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige 
og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er 
rimelige, samt en vurdering av den samlede presenta-
sjonen av årsregnskapet.  

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrek-
kelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklu-
sjon. 

Konklusjon om selskapsregnskapet 
Etter vår mening er morselskapets årsregnskap 
avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av den finansielle stillingen til 
Aker ASA per 31. desember 2012 og av selskapets 
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret 
som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge.

Konklusjon om konsernregnskapet 
Etter vår mening er konsernregnskapet avgitt i sam-
svar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde 
av den finansielle stillingen til konsernet Aker ASA per 

31. desember 2012 og av konsernets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet 
per denne datoen i samsvar med International Finan-
cial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Uttalelse om øvrige forhold 
Konklusjon om årsberetningen og redegjørelsen 
om eierstyring og selskapsledelse
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som 
beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i års-
beretningen og redegjørelsen om eierstyring og sel-
skapsledelse om årsregnskapet, forutsetningen om 
fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskud-
det er konsistente med årsregnskapet og er i sam-
svar med lov og forskrifter.  

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som 
beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har fun-
net nødvendig i henhold til internasjonal standard 
for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjons-
oppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisor-
kontroll av historisk finansiell informasjon», mener 
vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumenta-
sjon av selskapets regnskapsopplysninger i sam-
svar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 11. mars 2013 
KPMG AS

Arve Gevoll
Statsautorisert revisor

KPMG AS  
Sørkedalsveien 6
PB 7000 Majorstuen
NO-0306 Oslo

Telephone +47 04063
Telefax +47 22 60 96 01
www.kpmg.no

Org. no. 935 174 627 MVA

KPMG AS, a Norwegian mem-
ber firm of the KPMG network 
of independent member firms 
affiliated with KPMG Interna-
tional Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - 
medlemmer av Den norske 
Revisorforening.

Offices in:

Oslo
Alta
Arendal
Bergen
Bodø
Elverum
Finnsnes
Grimstad
Hamar
Haugesund
Kristiansand 
Larvik
Mo i Rana
Molde
Narvik
Røros
Sandefjord
Sandnessjøen
Stavanger
Stord
Tromsø
Trondheim
Tønsberg
Ålesund

Revisors beretning
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Gjennomført leveranse fra Kværner: Sommeren 2012 ble betongunderstellet til Sakhalin I tauet ut og satt på plass utenfor øya med samme navn. 
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Innledning 

Det sammenslåtte regnskapet for Aker ASA og holdingselskaper er 
etablert for å vise den finansielle stillingen som om disse til sammen 
utgjorde et eierselskap. Se nærmere beskrivelse i note 1.

Sammenslått resultatregnskap 

Beløp i millioner kroner Note 2012 2011 

Driftsinntekter 2  47  1 191 

Driftskostnader   (235)  (225)
Avskrivninger   (15)  (15)

Driftsresultat   (203)  951 

Mottatt utbytte 3  461  191 
Andre finansposter 4  (152)  (162)
Verdiendringer og spesielle finansposter 5  (17)  55 

Resultat før skatt   89  1 035 

Skatter 6  (22)  (22)

Årsresultat   67  1 014 

Sammenslått regnskap for Aker ASA og holdingselskaper
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Beløp i millioner kroner Note 2012 2011 

EIENDELER
Immaterielle eiendeler 8  22  29 
Varige driftsmidler 8  176  192 

Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler  198  221 
Finansielle rentebærende anleggsmidler 9  1 321  4 021 
Finansielle rentefrie anleggsmidler 8  66  77 
Aksjer og selskapsandeler 7  12 034  9 049 

Sum finansielle anleggsmidler   13 420  13 146 

Sum anleggsmidler  13 618  13 366 

Rentefrie kortsiktige fordringer   56  32 
Rentebærende kortsiktige fordringer 9  285  54 
Kontanter og kontantekvivalenter 10  3 106  3 952 

Sum omløpsmidler  3 448  4 038 

Sum eiendeler  17 066  17 404 

Beløp i millioner kroner Note 2012 2011 

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital 11  2 001  2 026 
Opptjent egenkapital   10 360  11 300 

Sum egenkapital  12 361  13 326 

Forpliktelser og annen rentefri langsiktig gjeld 12  258  371 
Rentebærende langsiktig gjeld 13  3 469  2 039 

Sum langsiktig gjeld  3 727  2 410 

Rentefri kortsiktig gjeld 12  978  980 
Rentebærende kortsiktig gjeld 13  -  689 

Sum kortsiktig gjeld  978  1 668 

Sum gjeld og egenkapital  17 066  17 404 

Oslo, 11. mars 2013
Aker ASA

Kjell Inge Røkke Finn Berg Jacobsen Stine Bosse Anne Marie Cannon Kristin Krohn Devold Leif O. Høegh
Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Atle Tranøy Bjarne Kristiansen Harald Magne Bjørnsen Tommy Angeltveit Øyvind Eriksen
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Konsernsjef og daglig leder

Sammenslått balanse per 31. desember
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Note 1  Regnskapsprinsipper og grunnlag for utarbeidelse

Det sammenslåtte regnskapet for Aker ASA og 
holdingselskaper er etablert for å vise den finan-
sielle stillingen som om disse til sammen utgjorde 
et eierselskap. Det tradisjonelle morselskaps-
regnskapet er utvidet til å ta med alle 100 pro-
sent-eide underliggende administrative service-
selskap og holdingselskap som ikke har annet 
enn investeringer, bankbeholdning og gjeld i 
balansen. Den sammenslåtte balansen viser der-
med en netto gjeld i forhold til holdingselskape-
nes investeringer.

Regnskapsprinsippene for Aker ASA og hol-
dingselskaper er basert på regnskapsprinsippene 
til Aker ASA så langt det passer. Et nøkkelprinsipp 
er at børsnoterte aksjer er verdsatt i henhold til 
laveste av børskurs og kostpris. Øvrige poster er 
bokført i henhold til laveste av virkelig verdi og 
kostpris.  Se Aker ASA regnskapsprinsipper på 
side 123. Et unntak fra Aker ASA sine regnskaps-
prinsipper er at for Aker ASA og holdingselskaper 
vil kjøp og salg av virksomheter være en del av 
selskapets ordinære virksomhet. Gevinst ved salg 
av aksjer er derfor klassifisert som driftsinntekter i 
det sammenslåtte resultatregnskapet i årsregn-
skapet. Gevinster og tap blir resultatført kun ved 
transaksjoner med eksterne parter. Blant annet på 
grunn av dette kan Aker ASA og holdingselskaper 
ha ulik kostpris på investeringer i aksjer i forhold til 

de underliggende selskapsregnskapene.

Selskapene som er sammenslått og til sammen 
utgjør Aker ASA og holdingselskaper er som føl-
ger:

 ■ Aker ASA
 ■ Aker Maritime Finance AS
 ■ Resource Group International AS
 ■ Aker Seafoods Holding AS
 ■ Aker Holding Start 2 AS
 ■ Aker Capital AS
 ■ Kværner Sea Launch Ltd
 ■ Sea Launch Holding AS
 ■ Old Kværner Invest AS
 ■ A-S Norway AS
 ■ Aker Floating Holding AS
 ■ RGI Invest Inc
 ■ RGI Inc
 ■ Resource Group Inc
 ■ RGI Holdings Inc
 ■ Kværner US Sea Launch Inc

I 2012 er gruppen endret grunnet etableringen av 
Ocean Yield konsernet. Selskapene Ocean Yield 
AS (tidligere Aker AS), Aker Invest AS og Aker 
Invest II KS er overført til Ocean Yield konsernet.

Note 2  Driftsinntekter

Driftsinntekter fordeles som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Gevinst ved salg av aksjer i Det norske oljeselskap  47  - 
Gevinst ved salg av Aker Drilling  -  1 191 

Sum  47  1 191 

Note 3  Mottatt utbytte

Mottatt utbytte fordeles som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Aker Kværner Holding AS  413  182 
Øvrige selskaper  48  9 

Sum mottatt utbytte  461  191 

Note 4  Andre finansposter

Andre finansposter fordeles som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Renter selskap samme konsern  176  165 
Andre renter  (147)  (55)
Andre finansposter  (180)  (272)

Sum andre finansposter  (152)  (162)

Andre finansposter i 2012 kan blant annet henfø-
res til nedskrivning intern fordring Navigator 
Marine 132 millioner kroner, avsetning pensjons-
forpliktelser i USA for tidligere Kværner-ansatte 
44 millioner kroner, tap på valutaterminer og kurs-
regulering på 63 millioner kroner og mottatt 
garantiprovisjon 18 millioner kroner.

Andre finansposter i 2011 kan blant annet hen-
føres til nedskrivning intern fordring Ocean Har-
vest 195 millioner kroner, avsetning pensjonsfor-
pliktelser i USA og Storbritannia for tidligere 
Kværner-ansatte 91 millioner kroner, tap på valu-
taterminer og kursregulering på 31 millioner kroner 
og mottatt garantiprovisjon 25 millioner kroner.

Noter til regnskapet
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Note 5  Verdiendringer og spesielle finansposter

Verdiendring og spesielle finansposter fordeles som følger:

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Verdiendring av Aker BioMarine aksjer  44  (189)
Verdiendring av Aker Seafoods aksjer  (38)  - 
Verdiendring av Det norske oljeselskap aksjer  -  707 
Verdiendring av Aker Drilling aksjer til salgstidspunkt  -  (270)
Verdiendring av Aker Clean Carbon aksjer  -  (147)
Verdiendring andre aksjer  (23)  (46)

Sum verdiendring og spesielle finansposter  (17)  55 

Note 6  Skatter

Beløp i millioner kroner 2012 2011 

Betalbare skatter:
Norge  -  - 
Utenfor Norge  (22)  (20)

Sum betalbar skatt  (22)  (20)

Endring utsatt skatt:
Norge  -  - 
Utenfor Norge  -  1 

Sum endring utsatt skatt  -  1 

Skatt på konsernbidrag  -  (3)

Sum  (22)  (22)

Note 7  Aksjer og selskapsandeler 

Per 31. desember 2012 Eierandel i % Antall aksjer
Bokført verdi 

(millioner kroner)

Børskurs
31.12.2012 

(kroner)

Markedsverdi
31.12.2012

(millioner kroner)

Industrielle investeringer
Aker Solutions ASA 1)  28,20  77 233 531 112,80  8 712 
Kværner ASA 2)  28,70  77 233 531 16,20  1 251 

Aker Kværner Holding AS  70,00  3 460  9 963 

Aker BioMarine ASA  89,25  1 046 658 324  1 361 1,30  1 361 
Det norske oljeselskap ASA  49,99  70 339 610  3 272 82,50  5 803 
Aker Seafoods  73,25  62 001 793  365 5,88  365 
Ocean Yield  100,00  100 000 000  2 532  2 532 

Sum industrielle investeringer  10 989  20 023 

Finansielle investeringer
Fondsinvesteringer:
Converto Capital Fund  340 
AAM Absolute Fund  231 
Norron Target/Select  263 

Sum fondsinvesteringer  834  

Øvrige egenkapitalinvesteringer (inkludert i Finansielle investeringer)  210 

Sum aksjer og selskapsandeler  12 034   

Børsnoterte aksjer er verdsatt i henhold til laveste av børskurs og kostpris. Øvrige poster er bokført i henhold til laveste av virkelig verdi og kostpris. 

1) Aker Kværner Holding eier 40,27% av Aker Solutions ASA. Aker ASA eier 70% av Aker Kværner Holding AS. Indirekte eierandel i Aker Solutions ASA for Aker blir 28,2%.
2) Aker Kværner Holding eier 41,02% av Kværner ASA. Aker ASA eier 70% av Aker Kværner Holding AS. Indirekte eierandel i Kværner ASA for Aker blir 28,7%.
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Note 8  Rentefrie langsiktige fordringer og øvrige eiendeler

Rentefrie langsiktige fordringer og øvrige eiendeler fordeles som følger:

Beløp i millioner kroner Fordringer
Øvrige

eiendeler
Sum
2012 

Sum
2011 

Utsatt skattefordring  22  -  22  29 
Pensjonsmidler  15  -  15  16 
Langsiktige fordringer mot selskap innen 
samme konsern  12  -  12  28 
Øvrige  39  176  215  225 

Sum  88  176  264  297 

Øvrige eiendeler i 2012 kan blant annet henføres til fly 148 millioner kroner.
Øvrige eiendeler i 2011 kan blant annet henføres til fly 158 millioner kroner.

Note 9  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 millioner kroner
Omløps-

midler
Lang-
siktige

Sum
2012 

Sum
2011 

Fordringer mot selskap innen samme konsern  285  1 280  1 565  3 186 
Fordringer eksternt   -  41  41  888 

Sum  285  1 321  1 606  4 074
 

Fordringer mot selskap innen samme konsern:

Beløp i millioner kroner
Omløps-

midler
Lang-
siktige

Sum
rente-

bærende
2012 

Rentefrie
fordringer

Total for-
dringer mot
selskaper i
konsernet

Aker Philadelphia Shipyard  174  -  174  2  177 
Setanta Energy  -  259  259  -  259 
Aker BioMarine  93  -  93  42  135 
Fornebuporten  -  686  686  14  699 
Converto Capital Fund  -  148  148  1  149 
Navigator Marine  -  167  167  -  167 
Øvrige selskaper  17  19  37  -  37 

Sum  285  1 280  1 565  59  1 624 

Note 10  Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter utgjør 3 106 millioner kroner ved utgangen av året, hvorav 62 millio-
ner kroner er bundne midler.
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Note 11  Egenkapital

Aksjekapitalen i Aker ASA per 31. desember 2012 består av følgende aksjegrupper:
Samlet pålydende (millioner kroner)

 Utstedte aksjer Antall egne aksjer Utestående aksjer Pålydende (kr) Utstedte aksjer Utestående aksjer

Ordinære aksjer  72 374 728 891 681  71 483 047 28  2 026  2 001 

Sum aksjekapital  72 374 728 891 681  71 483 047  2 026  2 001 

Overkursfond  -  - 
Annen innskutt egenkapital  -  - 

Sum innskutt egenkapital  2 026  2 001 

Aksjene er utbytteberettiget. Hver aksje har lik stemmeandel. Aker ASA er ikke stemmeberettiget for sine egne aksjer.

Følgende utbytte ble foreslått utdelt av styret etter balansedagen:

Beløp i millioner kroner 2012 

Avsatt utbytte 12 kroner per aksje  868 
Forventet utbetalt i 2013 fra Aker ASA  868 

Beløpet er avsatt som rentefri kortsiktig gjeld i balansen.

Note 12  Rentefri gjeld og forpliktelser

Rentefri gjeld og forpliktelser fordeles som følger:

Beløp i millioner kroner Kortsiktig Langsiktig Total 2012 Total 2011 

Skattegjeld  5  21  26  33 
Pensjonsforpliktelse  -  129  129  130 
Avsatt utbytte  868  -  868  796 
Gjeld mot selskap innen samme konsern  12  -  12  4 
Øvrig  94  107  201  387 

Sum  978  258  1 236  1 350 

Note 13  Rentebærende gjeld

Rentebærende gjeld fordelt mellom selskap innen samme konsern og eksternt omfatter 
følgende poster:

Beløp i millioner kroner Kortsiktig Langsiktig Total 2012 Total 2011 

Gjeld mot selskap innen samme konsern  -  -  -  198 
Gjeld eksternt   -  3 469  3 469  2 530 

Sum  -  3 469  3 469  2 728 

Rentebærende gjeld eksternt fordeles som følger:

Beløp i millioner kroner   2012 2011 

Obligasjonslån   3 000  1 690 
Usikret bankgjeld   500  850 
Øvrig ekstern gjeld og aktivert lånekostnad  (31)  (10)

Sum    3 469  2 530 
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Rentebærende gjeld eksternt har følgende avdragsplan fordelt på lånetype:

Beløp i millioner kroner
Obliga-

sjonslån

Gjeld til 
kreditt-

institusjon

Øvrige lån, 
aktiverte 

låne-
kostnader Sum

År   
2013  -  -  (6)  (6)
2014  -  -  (6)  (6)
2015  1 000  -  (5)  995 
2016  -  -  (4)  (4)
2017  500  500  (2)  998 
Etter 2017  1 500  -  (7)  1 493 

Sum  3 000  500  (31)  3 469 

Note 14  Risiko

Aker ASA og holdingselskaper balanseførte verdier fordeler seg på to segmenter:

Prosent 2012 2011 

Industrielle investeringer 64 % 42 %
Finansielle investeringer 36 % 58 %

Spesifisering finansielle investeringer:
Fonds- og egenkapitalinvesteringer 6 % 10 %
Kontanter 18 % 23 %
Rentebærende fordringer 9 % 23 %
Anleggsmidler, utsatt skattefordel, rentefrie fordringer 2 % 2 %

Virksomheten innenfor hver kategori vil være 
eksponert mot makroutviklingen i sine respektive 
markedssegmenter.

Sum balanseført verdi eiendeler for Aker ASA 
og holdingselskaper er 17 066 millioner kroner, 
hvorav balanseført verdi av industrielle investerin-
ger er 10 989 millioner kroner. I note 7 er balanse-
ført verdi og markedsverdi av hver investering 
innenfor industrielle investeringer spesifisert. Totalt 

sett for de industrielle investeringene er markeds-
verdien, 20 023 millioner, betydelig høyere enn 
balanseført verdi. For to av de børsnoterte selska-
pene, Aker BioMarine og Aker Seafoods, er bok-
ført verdi lik markedsverdi.

Balanseført verdi av finansielle investeringer er 
6 077 millioner kroner. Kontanter utgjør 18 prosent 
av sum balanseførte eiendeler og 51 prosent av 
finansielle investeringer.
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Til styret i Aker ASA

Vi har revidert det vedlagte sammenslåtte regnska-
pet for Aker ASA og holdingselskaper, som består 
av balanse per 31. desember 2012, resultatregn-
skap, et sammendrag av viktige forutsetninger for 
utarbeidelsen og andre noteopplysninger. 

Ledelsens ansvar for regnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av det  
sammenslåtte regnskapet for Aker ASA og hol-
dingselskaper og for at det gir en dekkende frem-
stilling i samsvar med de angitte forutsetninger for 
utarbeidelsen i innledningen til det sammenslåtte 
regnskapet, og for slik intern kontroll som ledelsen 
finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av 
et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinfor-
masjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om  
dette sammenslåtte regnskapet på bakgrunn av vår 
revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar 
med International Standards on Auditing. Disse 
standardene krever at vi etterlever etiske krav og 
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryg-
gende sikkerhet for at det sammenslåtte regnskapet 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.   

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å 
innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysnin-
gene i det sammenslåtte regnskapet. De valgte 

handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder 
vurderingen av risikoene for at det sammenslåtte 
regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, 
enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik 
risikovurdering tar revisor hensyn til den interne 
kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse 
av et regnskap som gir en dekkende fremstilling, 
med det formål å utforme revisjonshandlinger som 
er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men 
ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten 
av enhetens interne kontroll.  En revisjon omfatter 
også en vurdering av om de anvendte regnskaps-
prinsippene er hensiktsmessige og om regnskaps-
estimatene som er utarbeidet av ledelsen er  
rimelige, samt en vurdering av den generelle  
presentasjonen av det sammenslåtte regnskapet.  

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis til-
strekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 

Konklusjon
Etter vår mening gir det sammenslåtte regnskapet 
i det alt vesentlige et rettvisende bilde av den  
økonomiske stillingen til Aker ASA og holdingsel-
skaper per 31. desember 2012, og av selskapets 
økonomiske resultat for det avsluttede regnskaps-
året i samsvar med de forutsetninger for utarbei-
delsen angitt i innledningen til det sammenslåtte 
regnskapet. 

Grunnlag for regnskapsavleggelse  
Uten å modifisere vår konklusjon gjør vi oppmerk-
som på forutsetninger for utarbeidelsen angitt i  
innledningen til det sammenslåtte regnskapet, som 
beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. Som 
et resultat av dette anses ikke dette sammenslåtte 
regnskapet å være egnet for andre formål. 

Andre forhold   
Aker ASA har utarbeidet et ordinært årsregnskap 
for regnskapsåret som ble avsluttet 
31. desember 2012 i samsvar med internasjonale 
standarder for finansiell rapportering, som vi har 
avgitt en revisjonsberetning om til aksjonærene i 
Aker ASA datert 11. mars 2013.

Oslo, 11. mars 2013
KPMG AS

Arve Gevoll
Statsautorisert revisor

KPMG AS  
Sørkedalsveien 6
PB 7000 Majorstuen
NO-0306 Oslo

Telephone +47 04063
Telefax +47 22 60 96 01
www.kpmg.no

Org. no. 935 174 627 MVA

KPMG AS, a Norwegian mem-
ber firm of the KPMG network 
of independent member firms 
affiliated with KPMG Interna-
tional Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - 
medlemmer av Den norske 
Revisorforening.

Offices in:

Oslo
Alta
Arendal
Bergen
Bodø
Elverum
Finnsnes
Grimstad
Hamar
Haugesund
Kristiansand 
Larvik
Mo i Rana
Molde
Narvik
Røros
Sandefjord
Sandnessjøen
Stavanger
Stord
Tromsø
Trondheim
Tønsberg
Ålesund

Revisors beretning
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Det er et mål at aksjekursen skal reflektere 
de underliggende verdiene i selskapet ved 
at all kursrelevant informasjon er tilgjengelig 
for markedet.

Aker ASA arbeider for å skape verdier 
for aksjeeierne i form av utbytte og økt 
aksjekurs over tid. I februar 2006 vedtok 
styret 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 forplik-
telser. Samtidig ønsker selskapet å utbetale 
et jevnt, årlig utbytte på 2–4 prosent av ver-
dijustert egenkapital. Ved beregning av ver-
dijustert egenkapital legges børskurs på 
Akers børsnoterte investeringer til grunn.”

Styret har foreslått et utbytte på 12 kro-
ner per aksje for 2012.

År 
Utbetalt
utbytte

Utbytte i %
av VEK

2007 19,00 3,8  %

2008 18,50 4,0  %

2009 5,00 2,0 %

2010 8,00 3,0 %

2011  10,00 3,9 %

2012 11,00 4,1 %

Aksjer og aksjekapital
Aker ASA har 72 374 728 ordinære aksjer 
pålydende 28 kroner (se note 10 i selska-
pets årsregnskap). Aker ASA har én aksje-
klasse. Hver aksje gir én stemme. Selska-

pet eier 891 681 egne aksjer per 31. 
desember 2012. Det har ikke vært gjen-
nomført emisjoner i løpet av året.

Per 31. desember 2012 hadde selskapet 
13 111 aksjeeiere. Aker ASAs hovedaksje-
eier er Kjell Inge Røkke og hans familie. 
Gjennom sine private selskaper i TRG eier 
familien 67,9 prosent av aksjene. Utenland-
ske aksjonærer eier ved utgangen av 2012 
17,95 prosent.

Børsnotering 
Aker ASA ble børsnotert 2. september 2004. 
Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs 
under tickerkoden AKER. Aksjene er regis-
trert i Verdipapirsentralen med DNB ASA 
som kontofører og utsteder. Aksjene har 
verdipapirnummer ISIN NO 0010234552.

Gjeldende fullmakter
I Aker ASAs ordinære generalforsamling 19. 
april 2012 ble styret gitt fullmakt til å erverve 
inntil 7 237 472 av selskapets egne aksjer, til 
sammen pålydende 202 649 216 kroner. 
Fullmakten omfatter også erverv av avtale-
pant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje 
må ikke være mindre enn 4 kroner eller 
overstige 800 kroner. Styret står fritt med 
hensyn til på hvilken måte erverv og avhen-
delse av egne aksjer skal skje. Fullmakten 
gjelder til ordinær generalforsamling i 2013.

I perioden 19. april 2012 til 28. februar 
2013 har selskapet ervervet 750 000 egne 
aksjer. Beholdning av egne aksjer per 28. 
februar 2013 er 74 821.

Opsjonsordninger
Per 31. desember 2012 har Aker ASA ingen 
opsjonsordninger.

Investor relations
Aker ASA ønsker å holde en god og åpen 
dialog med sine aksjeeiere, gjeldsinvestorer, 
analytikere og aksjemarkedene generelt. 
Selskapet avholder regelmessig presenta-
sjoner i viktige finanssentra i Europa og 
USA, i tillegg til møter med analytikere og 
investorer og en årlig kapitalmarkedsdag. 

Alle selskapets pressemeldinger er til-
gjengelig på selskapets hjemmeside  
www.akerasa.com. Dette gjelder også kvar-
tals- og årsrapporter, prospekter, presenta-

Aker ASA legger vekt på å ha en god dialog med sine aksjeeiere, potensielle 
investorer, analytikere og finansmarkedene for øvrig. 

sjoner, selskapets vedtekter, finansiell 
kalender, selskapets IR- og Corporate 
Governance policy i tillegg til annen infor-
masjon. 

Aksjeeiere kan henvende seg til sel-
skapet på følgende e-postadresse:  
contact@akerasa.com eller til selskapets 
IR-ansvarlig Marianne Stigset på e-post-
adresse marianne.stigset@akerasa.com og 
på telefon 24 13 00 66. 

Elektroniske års- og delårsrapporter
Aker ASA oppfordrer alle som har mulighe-
ten til å motta årsrapporter elektronisk. 
Årsrapporten publiseres på selskapets 
hjemmeside samtidig som den gjøres til-

Aker ASA arbeider målrettet for å skape resultater og verdier for aksjeeierne.

Dialog bygger tillit
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“Aker ASA ønsker å holde en god og åpen dialog med 
sine aksjeeiere, gjeldsinvestorer, analytikere og 

aksjemarkedene generelt.”

gjengelig hos Oslo Børs på børsens nett-
sted www.newsweb.no (Ticker: AKER). 
Årsrapporten sendes per e-post i pdf- 
format til aksjeeiere som ønsker det. 

Kvartalsrapporter distribueres i utgangs-
punktet kun elektronisk, og er blant annet 
tilgjengelig på selskapets nettsider. Aksjeei-
ere som ikke har mulighet til å motta elek-
tronisk kvartals- og årsrapport, kan abon-
nere på papirversjon ved å kontakte selska-
pets investorkontakt. 

Valgkomite
Selskapets valgkomité består av følgende 
medlemmer: Leif-Arne Langøy, Gerhard 
Heiberg og Kjeld Rimberg.

Aksjeeiere som ønsker å kontakte valg -
komiteen kan gjøre dette ved å benytte føl -
gende e-postadresse: contact@akerasa.com.

Revisjonsutvalg
Selskapets revisjonsutvalg består av  
følgende medlemmer:

 ■ Finn Berg Jacobsen (leder)
 ■ Stine Bosse
 ■ Atle Tranøy

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. 

Geografisk eierstruktur per  
31. desember 2012:

Nasjonalitet Antall aksjer Eierandel

Utenlandske aksjeeiere 12 993 132 17,95 %

Norske aksjeeiere 59 381 596 82,05 %

Totalt 72 374 728 100,00 %

Innkalling og møteseddel vil bli sendt til 
aksjeeierne innen allmennaksjelovens til 
enhver tid gjeldende frist, og gjøres tilgjen-
gelig på selskapets hjemmeside og gjennom 
Oslo Børs’ publiseringssystem. Årsrapporten 
og øvrige vedlegg til innkallingen blir kun 
gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside 
og gjennom Oslo Børs’ publiseringssystem. 
Aksjeeiere som ønsker vedleggene tilsendt 
per post, må ta kontakt med selskapet.

I 2011 vedtok styret at aksjeeiere som 
ikke kan delta på generalforsamlingen, i 
påmeldingsperioden kan avgi direkte 
stemme i hver enkelt sak via elektronisk 
forhåndsstemming. I hele påmeldingsperio-
den kan aksjonæren selv endre sin avstem-
ming eller endre til selv å delta på general-
forsamlingen via selskapets hjemmeside.

Det vil også som tidligere være mulig å 
avgi stemme ved bruk av fullmakt. Selska-
pet har utformet fullmaktsskjemaene slik at 
fullmaktsgiver kan stemme over sakene slik 
de foreligger på generalforsamlingen (full-
makt med stemmeinstruks). 

Informasjon om fremgangsmåten for 
elektronisk stemmegivning og meddelelse 

Analysedekning
Følgende meglerhus har analysedekning av Aker ASA per 31. desember 2012:

Meglerhus Analytiker Kontaktinformasjon
Anbefaling 
31.12.2012

ABG Sundal Collier Haakon Amundsen haakon.amundsen@abgsc.no 
+ 47 22 01 60 25 Kjøp

Arctic Securities Christian Yggeseth christian.yggeseth@arcticsec.no  
+ 47 21 01 32 22 Kjøp

Eva Dimensions Team coverage equityresearch@evadimensions.com Hold

Goldman Sachs Markus Iwar markus.iwar@gs.com  
+ 44 20 7552 1264 Hold

Nordea Markets Anne Schult Ulriksen anne.ulriksen@nordea.com 
+47 22 48 68 67 Kjøp

Pareto Securities Andreas Stubsrud

Erik Strømsø Thomassen 

andreas.stubsrud@pareto.no  
+ 47 24 13 21 16
est@pareto.no 
+ 47 24 13 21 65 Kjøp

RS Platou Markets Terje Mauer t.mauer@platoumarkets.com 
+47 22 01 63 24 Kjøp

Sparebank1 Markets Christopher Møllerløkken chmo@sb1markets.no  
+ 47 95 73 98 34 Hold

UBS Equity Research David Hallden david.hallden@ubs.com  
+ 46 70 306 73 30 Hold

av fullmakt med stemmeinstruks fremgår av 
innkallingen og av selskapets hjemmeside.

Selskapet oppnevner ikke en uavhengig 
fullmektig som kan stemme på vegne av 
aksjeeiere. Selskapet mener at aksjeeiernes 
interesser er godt ivaretatt ved at aksjeei-
eren kan delta med egen fullmektig eller gi 
fullmakt med stemmeinstruks til møteleder/
styrets leder eller annen selvutnevnt full-
mektig. 

Aksjen i 2012
Selskapets totale børsverdi ved utgangen av 
2012 var 15 343 millioner kroner. I løpet av 
2012 ble det omsatt 17 548 309 aksjer i Aker 
ASA, tilsvarende, 0,25 ganger selskapets fritt 
omsettelige aksjer. Aksjen ble omsatt på 
samtlige handelsdager på Oslo Børs. Fra 
november 2011 inngikk Aker ASA-aksjen i 
OSEBX-indeksen på Oslo Børs.
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Eierstruktur etter størrelse per 31. desember 2012

Antall aksjer Antall aksjeeiere Andel av kapitalen

1 – 100 8 154 0,20 %

101 – 1 000 4 037 1,60 %

1 001 – 10 000 739 2,75 %

10 001 – 100 000 136 6,25 %

100 001 – 500 000 34 10,60 %

Over 500 000 11 78,60 %

Sum 13 111 100 %

Aksjen i 2012

   

Omsatt høyest NOK 212,50

Omsatt lavest NOK 155,50

Aksjekurs 31. desember NOK 212,00

Antall aksjer utstedt 31. desember Antall 72 374 728

Antall egne aksjer 31. desember Antall 891 681

Antall aksjer utestående 31. desember Antall 71 483 047

Markedsverdi 31. desember Millioner kroner 15 343

Foreslått utbytte per aksje NOK/aksje 12,00
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20 største aksjeeiere per 31. desember 2012

Navn Antall aksjer Eierandel

TRG Holding AS 48 245 048 66,66 %

JPMorgan Chase Bank 1 810 042 2,50 %

The Resource Group TRG AS 860 466 1,19 %

JPMorgan Chase Bank 857 480 1,19 %

Euroclear Bank S.A./N.V. ('BA') 818 070 1,13 %

State Street Bank and Trust Co. 730 421 1,01 %

Tvenge Torstein 700 000 1,00 %

Odin Norden 686 487 0,95 %

The Hermes Focus Funds 670 000 0,93 %

Citibank NA London Branch 595 000 0,82 %

UBS AG, London Branch 499 678 0,69 %

Clearstream Banking S.A. 495 093 0,68 %

Fondsfinans Spar 450 000 0,62 %

Oslo Pensjonsforsikring PM 445 200 0,62 %

KBC Securities 407 499 0,56 %

Folketrygdfondet 304 916 0,42 %

Citibank NA London Branch 300 728 0,42 %

JPMorgan Chase Bank 287 392 0,40 %

KBC Securities 247 146 0,34 %

KLP Aksje Norge VPF 244 572 0,34 %

Totalt 59 655 238 82,42 %
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Aker ASA og holdingselskaper – hovedtall fra balansen 2010–2012. Se også side 9.

2012 2011 2010

Bokførte verdier Verdijustert Bokførte verdier Verdijustert Bokførte verdier Verdijustert

Investeringer Millioner kroner  12 034  21 738  9 049  14 359  7 972  12 357 
Netto andre eiendeler og gjeld Millioner kroner  327  327  4 277  4 277  5 285  5 285 
Egenkapital inkl avsatt utbytte Millioner kroner  12 361  22 066  13 326  18 636  13 257  17 642 
Egenkapital før avsatt utbytte Millioner kroner  13 228  22 933  14 122  19 432  13 981  18 366 
VEK per aksje før utbytte Kroner  185,06  320,82  195,14  268,53  193,20  253,80 

Utvikling utbytte, aksjekurs og verdijustert egenkapital

2012 2011 2010

Børskurs ved utgangen av året (kroner) 212 155 140
Verdijustert egenkapital (VEK) per aksje (kroner)  321  269 254
Avsatt utbytte per aksje (kroner) 12 11 10
Avsatt utbytte i prosent av VEK 4 % 4 % 4 %
Direkte avkastning i forhold til aksjekurs ved utgangen av året 6 % 7 % 7 %

Analytisk informasjon
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Aker tror på det aktive eierskapet. Aksjeei-
ere som har klare strategiske mål for sel-
skapet og som engasjerer seg gjennom 
styrearbeid og i direkte dialog med selska-
pets ledelse, bidrar til å skape verdier. Det 
aktive eierskapet gir retning og kraft.

Akers hovedaksjeeier, TRG, er gjennom 
Kjell Inge Røkke sterkt engasjert i Aker. På 
samme vis er Aker tett involvert i oppføl-
gingen av de selskaper som har Aker som 
hovedaksjonær. Akers styringsmodell er 
nærmere omtalt i Årsberetningen på side 
53.

I tråd med regnskapsloven § 3-3 b og 
Norsk anbefaling for eierstyring og sel-
skapsledelse, som sist ble redigert høsten 
2012, har styret gjennomgått og oppdatert 
selskapets prinsipper for eierstyring og sel-
skapsledelse.

Prinsippene gjelder også for heleide dat-
terselskap så langt punktene er aktuelle.

Nedenfor gjennomgås de enkelte punk-
tene i anbefalingen fra Norsk utvalg for 
eierstyring og selskapsledelse (NUES). Det 
er stor grad av overensstemmelse mellom 
anbefalingen og Akers prinsipper. Selska-
pets etterlevelse og eventuelle avvik fra 
anbefalingen redegjøres for under det aktu-
elle punktet. Anbefalingen er offentlig til-
gjengelig på nettsidene til NUES: www.
nues.no.

1. Redegjørelse for eierstyring og 
selskapsledelse 

Akers prinsipper for eierstyring og sel-
skapsledelse er fastsatt av styret, og reflek-
tert i selskapets styrende dokumenter. De 
har som formål å sikre en hensiktsmessig 
rolledeling mellom selskapets eiere, styre 
og daglig ledelse, samt betryggende kon-
troll med virksomheten. Hensiktsmessig 
rolledeling og betryggende kontroll skal 
bidra til størst mulig verdiskaping og redu-
sert risiko, til beste for alle eierne og øvrige 
interessegrupper.

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer
Styret har fastsatt selskapets verdigrunnlag 
og etiske retningslinjer. Akers verdigrunnlag 
er presentert på side 10 i årsrapporten for 
2012. Akers etiske retningslinjer er en 
grunnpilar for selskapets aktive eierskap. 
Aker arbeider for å fremme bærekraftige og 
ansvarlige selskaper drevet av mål for 
resultater og samfunnsansvar. Hvordan 
resultater skapes, er like viktig som resulta-
tene i seg selv. 

Retningslinjer for samfunnsansvar er 
omtalt på side 11 i årsrapporten for 2012. 
Dette er definert som Akers Kompass, og 
er verktøyet som skal hjelpe selskapet og 
medarbeiderne til å navigere i et krevende 
landskap. Kompasset viser ambisjoner og 

forventninger til ansatte i Aker og Aker-eide 
selskaper. Som en betydelig eier i mange 
selskaper, skal Aker fremstå som en rolle-
modell i kraft av holdninger, handlinger og 
eierutøvelse.

Aker var blant de første norske selska-
pene som i 2008 etablerte en tre-parts 
internasjonal rammeavtale (International 
Framework Agreement). Avtalen med den 
norske fagorganisasjonen Fellesforbundet, 
IndustriALL Global  Union, NITO og TEKNA, 
som i sin helhet er tilgjengelig på selska-
pets hjemmesider, forplikter Aker seg til å 
respektere grunnleggende menneskerettig-
heter og fagforeningsrettigheter i samfun-
net, til å anerkjenne de fundamentale men-
neskerettsprinsippene slik de er definert i 
Menneskerettighetserklæringen, ILOs 
erklæring om fundamentale prinsipper og 
rettigheter på arbeidsplassen og OECDs 
retningslinjer for multinasjonale selskaper.

Aker har inspirert datterselskapene Aker 
BioMarine og Aker Seafoods til å samar-
beide med naturvernorganisasjonen WWF-
Norge om miljømerking og bærekraftig høs-
ting av havets ressurser. 

I Antarktis har Aker og Aker BioMarine 
gjennom flere år arbeidet sammen om høs-
ting av krill. Helt siden etableringen av Aker 
BioMarine har det vært lagt vekt på å 
bygge opp de høyeste standarder for miljø 
og bærekraftig utvikling. Kosttilskuddet 
Superba™ Krill er tydelig merket med posi-
sjon for fangst, fartøyets navn og andre 
fakta. Dette er et eksempel på at den høy-
este miljøstandarden, som er en del av 
samfunnsansvaret, gir konkurransefordeler 
og åpner for konkurransemuligheter. Aker 
BioMarine er det første selskapet i verden 

Aker ASA (Aker) har som mål å skape størst mulige verdier for sine 
aksjeeiere. God eierstyring og selskapsledelse gir gode styringsprosesser. 
Det er en forutsetning for at et industrielt investeringsselskap som Aker skal 
lykkes. Eierstyring og selskapsledelse er derfor viktige tema for både styre 
og ansatte i Aker og i utøvelse av eierstyring i de underliggende selskaper.

som har oppnådd full miljøsertifisering av 
krillfiske i Antaktis. Godkjenningen er gitt av 
Marine Stewardship Council (MSC). 

Aker har i mange år samarbeidet med 
miljøorganisasjonen Bellona om å utvikle 
teknologi og løsninger for håndtering av driv-
husgassen karbondioksid, CO2. Samar-
beidsavtalen mellom Bellona og Aker Clean 
Carbond løp ut ved utgangen av 2012. 

Aker er hovedsponsor for Norges Skifor-
bund Langrenn (NSF), og samarbeidsavta-
len brukes målrettet til å redusere sykefra-
været – eller det å øke friskheten blant 
ansatte i Aker og Aker-eide selskaper. Aker 
og NSF har utdannet over 300 friskhetsam-
bassadører i selskapene, og de motiverer 
kolleger og sprer kunnskap om fysisk tre-
ning, helse og kosthold. Friskhetsgraden er 
på vei opp i Aker-selskapene, og dette gir 
betydelige økonomiske besparelser. Økt 
friskhetsgrad har også en positiv sam-
funnsverdi.  

2. 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 funksjo-
ner for konsernet, samt delta i eller overta 
annen virksomhet.”

Akers virksomhet er tydeliggjort gjen-
nom de mål og strategier som er fastsatt. 
Selskapet har rendyrket sin rolle som 
industrielt investeringsselskap. Akers pri-
mære anliggende er, gjennom aktivt eier-
skap, å skape aksjonærverdier i hvert 
enkelt underliggende selskap.

Rapport om eierstyring og selskapsledelse
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3. Egenkapital og utbytte 
Egenkapital
Aker ASA og holdingselskaper har 12 361 
millioner kroner i bokført egenkapital per 
31. desember 2012, tilsvarende en egenka-
pitalandel på 72 prosent. Morselskapet har 
samtidig en bokført egenkapital på 18 886 
milliarder kroner, som tilsvarer en egenkapi-
talandel på 62 prosent. Aker anser kapital-
strukturen som hensiktsmessig og tilpasset 
mål, strategi og risikoprofil.

Utbytte
Akers utbyttepolitikk er inntatt under sek-
sjonen for aksjonærinformasjon, se side 
144 i årsrapporten, og er gjengitt på selska-
pets hjemmesider. Utbyttepolitikken utgjør 
sammen med utbyttekapasiteten grunnla-
get for styrets forslag til disponering av års-
resultatet for 2012.

Styrefullmakter
Styrets forslag til fremtidige fullmakter er i 
tråd med anbefalingen. Styrefullmakter er 
begrenset til definerte forhold og behandles 
som egne saker på generalforsamlingen. 
Fullmaktene gjelder frem til neste ordinære 
generalforsamling. Gjeldende styrefullmak-
ter for forhøyelse av aksjekapitalen og for 
erverv av egne aksjer er beskrevet under 
seksjonen for aksjonærinformasjon, side 
144 i årsrapporten for 2012.

4. Likebehandling av aksjeeiere 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. Eventuelle transaksjoner av 

aksjeeiere. Selskapet mener at aksjeeiernes 
interesser er godt ivaretatt ved at aksjeei-
eren kan delta med egen fullmektig eller gi 
fullmakt med stemmeinstruks til møteleder/ 
styrets leder eller annen selvutnevnt full-
mektig.

Møteledelse, valg m.m.
I henhold til vedtektene er det styrets leder 
eller en person utpekt av denne som leder 
generalforsamlingens møter. Aker fraviker 
på dette punktet anbefalingen fra NUES om 
at styret bør legge opp til rutiner som sikrer 
uavhengig møteledelse da erfaringene med 
ledelse og gjennomføring av generalfor-
samlingene har vært gode.

Det legges opp til at styret, valgkomi-
teens leder og revisor er til stede på gene-
ralforsamlingen. Generalforsamlingen vel-
ger valgkomiteens medlemmer, samt sty-
rets aksjonærvalgte medlemmer. I sitt 
arbeid legger valgkomiteen vekt på at styret 
skal fungere best mulig som kollegium, at 
lovpålagte bestemmelser om likestilling i 
styret skal kunne oppfylles, og at styremed-
lemmenes bakgrunn og kompetanse utfyl-
ler hverandre.

Generalforsamlingen inviteres derfor 
normalt til å stemme over et komplett 
styre. Det er ikke anledning til å avgi for-
håndsstemmer på enkeltkandidater. Utover 
dette behandler generalforsamlingen de 
saker som for øvrig ifølge lov eller vedtek-
ter hører inn under generalforsamlingen. 
Selskapet legger til rette for at aksjeeierne 
kan fremme forslag til saker til behandling 
på generalforsamlingen, og det er mulig å 
fremme spørsmål og forslag til beslutnin-
ger til generalforsamlingen. Informasjon 

egne aksjer foretas over børs. Aker har 
utviklet prinsipper og retningslinjer for avta-
ler om transaksjoner og andre avtaler som 
ikke anses som ordinær drift mellom Aker 
og selskaper hvor Aker har betydelige 
eierinteresser. Det er også utarbeidet ret-
ningslinjer som skal sikre at styremedlem-
mer og ledende ansatte melder fra til styret 
dersom de direkte eller indirekte har 
vesentlig interesse i avtaler som inngås av 
Aker eller selskaper hvor Aker har betyde-
lige eierinteresser.

Alle avtaler mellom nærstående skal inn-
gås på kommersielle vilkår, og vil bli gjen-
nomgått i de respektive selskaps revisjons-
utvalg og/eller styrer. I de tilfeller hvor det 
gjennomføres transaksjoner av vesentlig 
karakter mellom selskapet og nærstående, 
skal styret i hvert enkelt tilfelle behandle og 
godkjenne transaksjonen. Som grunnlag for 
styrets beslutning skal det innhentes en 
ekstern, uavhengig verdivurdering. Se mer 
om transaksjoner med nærstående i note 
40 i konsernregnskapet for 2012.

5. Fri omsettelighet 
Aksjene i Aker ASA er fritt omsettelige. Det 
er ikke vedtektsfestet omsetningsbegrens-
ninger.

6. Generalforsamling 
Innkalling, påmelding og deltagelse
Selskapet oppfordrer alle aksjeeiere til å 
delta på generalforsamling. Gjennom gene-
ralforsamlingen utøver aksjeeierne den høy-
este myndighet i selskapet. Det prioriteres 
å avholde generalforsamling så raskt som 
mulig etter årsskiftet. For 2013 er general-
forsamlingen fastsatt til 17. april. Selska-

pets finansielle kalender offentliggjøres som 
børsmelding og på selskapets nettside.

Innkalling til generalforsamling skal skje 
skriftlig til alle aksjonærer med kjent 
adresse senest 21 dager før generalforsam-
lingen avholdes. Innkalling, årsrapport og 
øvrige vedlegg gjøres tilgjengelig på selska-
pets hjemmeside og gjennom Oslo Børs’ 
publiseringssystem.

Påmeldingsfristen settes så nært møtet 
som mulig, normalt to til tre dager før. 
Aksjeeiere som ønsker vedleggene tilsendt 
per post kan kontakte selskapet. Saksdo-
kumentene skal inneholde all nødvendig 
dokumentasjon slik at aksjeeierne kan ta 
stilling til alle saker som skal behandles.

Elektronisk forhåndsstemming og 
fullmakt
Styret vedtok i 2011 at aksjeeiere som ikke 
kan delta på generalforsamlingen, i påmel-
dingsperioden kan avgi direkte stemme i 
hver enkelt sak via elektronisk forhånds-
stemming. I hele påmeldingsperioden kan 
aksjonæren selv via selskapets hjemmeside 
endre sin avstemming eller endre til selv å 
delta på generalforsamlingen.

Det er også mulig å avgi stemme ved 
bruk av fullmakt. Selskapet har utformet 
fullmaktsskjemaene slik at fullmaktsgiver 
kan stemme over sakene slik de foreligger 
på generalforsamlingen (fullmakt med 
stemmeinstruks). Informasjon om frem-
gangsmåten for elektronisk stemmegivning 
og meddelelse av fullmakt med stemmein-
struks fremgår av innkallingen og av selska-
pets hjemmeside.

Selskapet oppnevner ikke en uavhengig 
fullmektig som kan stemme på vegne av 
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om prosedyren for å fremme slike forslag 
er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Når det gjelder elektronisk deltagelse på 
generalforsamling, mener selskapet at det 
ikke foreligger gode nok systemer for å 
håndtere dette per i dag. Styret har således 
besluttet ikke å tillate slik deltagelse på 
Akers generalforsamling.

Protokoll fra generalforsamlingen  
offentliggjøres så snart som praktisk  
mulig gjennom børsens meldingssystem 
www.newsweb. no (ticker: AKER) og på 
www.akerasa.com, under hovedmenyen 
Investor.

7. Valgkomité 
Selskapet har vedtektsfestet valgkomité. 
Valgkomiteen består av minimum tre med-
lemmer som har en normal funksjonstid på 
to år. Ved sammensetning av valgkomiteen 
tas det hensyn til aksjeeiernes interesser, i 
tillegg til medlemmenes uavhengighet av 
styret og ledende ansatte. 

Valgkomiteens medlemmer og leder 
velges av generalforsamlingen, som også 
fastsetter komiteens godtgjørelse. Valgko-
miteen er presentert på side 145 i årsrap-
porten for 2012. Valgkomiteens oppgaver 
er regulert i en instruks vedtatt av general-
forsamlingen i 2011. Hovedoppgavene er 
å avgi innstilling til generalforsamlingen 
om valg av kandidater og honorar til styret 
og valgkomiteen, samt honorar til med-
lemmer av revisjonsutvalget. Valgkomiteen 
skal avgi en skriftlig innstilling som offent-
liggjøres og fremlegges for generalforsam-
lingen. Frist for å fremme forslag til styre-
kandidater for neste periode er 31. okto-
ber. På dette tidspunktet starter normalt 

valgkomiteen sitt arbeid fram mot kom-
mende generalforsamling.

8. Bedriftsforsamling og styre, 
sammensetning og uavhengighet 

Selskapet har ikke bedriftsforsamling. De 
ansattes rettigheter til representasjon og 
medbestemmelse er blant annet sikret gjen-
nom utvidet styrerepresentasjon for de 
ansatte etter vedtak i den offentlig opp-
nevnte Bedriftsdemokratinemnda. I henhold 
til vedtektene består styret av 6 til 12 perso-
ner, hvorav minst 1/3 velges av og blant de 
ansatte i konsernet. Videre kan det velges 
inntil tre aksjeeiervalgte varamedlemmer. 
Valgkomiteens innstilling inkluderer forslag 
til hvem som er styrets leder og fastsettes 
av aksjeeierne i generalforsamling.

Styret velger selv sin nestleder. Styre-
medlemmene velges for en periode på to 
år. De aksjeeiervalgte medlemmene er uav-
hengig av de ledende ansatte i selskapet 
og vesentlige forretningsforbindelser.  
Kjell Inge Røkke har personlig økonomisk 
interesse som eier i selskapets hovedaksje-
eier, TRG Holding. Verken konsernsjef (dag-
lig leder) eller andre ledende ansatte er 
medlem av styret i Aker ASA.

Dagens sammensetning av styret er 
beskrevet på side 154 i årsrapporten for 
2012. Der finnes også ytterligere informa-
sjon om styremedlemmenes kvalifikasjoner 
og kompetanse. Til sammen representerer 
de aksjeeiervalgte styremedlemmene et 
mangfold av kompetanse, kapasitet og 
erfaring fra finansnæring, industri og orga-
nisasjonsliv. Styremedlemmenes aksjeeier-
skap fremgår av note 42 til årsregnskapet 
for konsernet. 

9. Styrets arbeid 
Styret i Aker fastsetter årlig en plan for sitt 
arbeid med vekt på behandling av mål, 
strategi og gjennomføring. Styret godkjen-
ner budsjett for Aker ASA og holdingsel-
skaper etter forutgående behandling i revi-
sjonsutvalget. 

Videre foreligger det en styreinstruks 
som regulerer ansvarsområder, oppgaver 
og rolledeling for styret, styrets leder og 
daglig leder. Styreinstruksen har bestem-
melser for styreplan, regler for innkalling til 
og ledelse av styremøter, beslutningsregler, 
daglig leders informasjonsplikt overfor sty-
ret, taushetsplikt, habilitet med mer.

Styret har i 2012 avholdt 9 styremøter. 
Møtedeltagelse har vært 94 prosent. Styret 
foretar årlige evalueringer av sitt arbeid og 
sin kompetanse.

Aker har eget revisjonsutvalg som i 2012 
har avholdt 5 møter. Utvalgets mandat 
regulerer ansvarsområder, oppgaver, for-
hold til ekstern revisor og rapportering til 
styret. Utvalgets sammensetning fremgår 
på side 145 i årsrapporten. Styret har vur-
dert behovet for et kompensasjonsutvalg i 
Aker ASA, og har kommet til at selskapet 
for tiden ikke har behov for et slikt utvalg.

10. Risikostyring og intern kontroll 
Styringsprinsipper
Styret i Aker fastsetter de overordnede 
prinsipper for styring og kontroll i selskapet. 
Det er utarbeidet både en styreinstruks og 
en instruks for daglig leder som definerer 
de respektive ansvarsområder. Selskapets 
øvrige styrende dokumenter er vedtatt av 
styret, og klargjør ansvar og rollefordeling 
mellom styret og administrasjonen.

Aker har etablert et system for å varsle 
om alvorlige forhold som for eksempel 
brudd på etiske retningslinjer og lovbrudd. 
Informasjon om varslingssystemet med 
kontaktinformasjon er tilgjengelig på sel-
skapets hjemmeside. 

Risikostyring og intern kontroll
Styret påser at selskapet har gode rutiner 
for internkontroll og hensiktsmessige 
systemer for risikostyring tilpasset selska-
pets virksomhet. Selskapet har utarbeidet 
en fullmaktsmatrise som inngår i de sty-
rende dokumenter. Det er også utarbeidet 
egne godkjennelsesrutiner for kostnader.

Styret mottar og gjennomgår risikorap-
portering fra administrasjonen. Administra-
sjonens risikorapportering bygger på inn-
spill og vurderinger fra Akers investerings-
direktører. Håndteringen av operasjonell 
risiko skjer i første rekke i de underliggende 
operative selskapene, men med Aker som 
aktiv pådriver gjennom sitt styrearbeid. Det 
er generelt gode rutiner for slik risikostyring 
i selskapene.

Aker har oppnevnt en finanskomité 
bestående av blant annet styrets leder, kon-
sernsjef og finansdirektør. Finanskomiteen 
møtes etter behov og minst én gang per 
kvartal. Komiteen arbeider spesielt med 
spørsmål og beslutninger knyttet til finansi-
elle investeringer samt vurderinger rundt 
verdiutvikling av totalporteføljen, kapitalal-
lokering, status på likviditetsprognosen, og 
utvikling av aksjekurs i forhold til underlig-
gende verdier. Det er også etablert et ram-
meverk og en metodikk i Finanskomiteen 
for oppfølging og vurdering av risiko i den 
finansielle porteføljen. Denne vurderingen 

Beskjæres 76 mm fra venstre før trykk >>

Aker ASA årsrapport 2012

Eierstyring og selskapsledelse

150



rapporteres til og gjennomgås av styret.
Akers ledelse gjennomfører regelmessige 

møter (reviewmøter) med investeringsdirek-
tørene for hver av de industrielle investerin-
gene. Formålet er å foreta grundig gjennom-
gang av utviklingen til de operative selska-
pene med fokus på drift, risikostyring, mar-
kedsforhold, konkurransesituasjonen, 
strategiske spørsmål og Akers rolle som 
eier. Disse møtene danner et godt grunnlag 
for Akers vurdering av sin samlede finansi-
elle og operasjonelle risiko. Slike reviewmø-
ter gjennomføres minst én gang per kvartal.

Forut for styrets gjennomgang av risi-
korapporteringen, vurderer revisjonsut-
valget de rapporterte risikoene og de  
tilhørende risikoreduserende tiltakene. 
Revisjonsutvalget har videre blant annet 
gjennomgått selskapets intern rapporter-
ings  systemer, internkontroll og risikostyring 
og forberedt styrets gjennomgang av regn-
skapsrapporteringen.

Akers finansielle retningslinjer sikrer 
oppfølgingen av finansiell risiko. Håndterin-
gen av eksponeringer i finansielle markeder, 
herunder valuta-, rente- og motpartsrisiko 
er nedfelt i selskapets styrende dokumen-
ter. Det er nærmere redegjort for prinsip-
pene i note 5 i konsernregnskapet og note 
16 i morselskapets regnskap for 2012.

Sentrale måltall er identifisert av styret og 
ledelsen, og følges opp av Akers treasu-
ry-avdeling. Akers treasury-avdeling utar-
beider en rullerende 36-måneders likvidi-
tetsprognose som hensyntar driftsbudsjettet 
i Aker ASA. Prognosen oppdateres fortlø-
pende, og det avholdes månedlige møter i 
administrasjonen hvor prognosen vurderes.

Aker har en desentralisert ansvarsstruk-

tur hvor operative datterselskap og tilknyt-
tede selskap selv har etablert systemer for 
styring og kontroll. Med Aker-valgte styre-
representanter som pådrivere, arbeider 
Aker for at virksomheten i de ulike opera-
tive selskapene følger gode styringsprinsip-
per.

Regnskapsrapporteringsprosessen
Økonomidirektør er ansvarlig for finansiell 
rapportering, herunder ansvar for fagområ-
dene regnskap, skatt, avgift og internkon-
troll over finansiell rapportering. Økonomi-
direktør rapporterer til Finansdirektør, og 
fremlegger årlig en egenevaluering av 
internkontroll over finansiell rapportering i 
konsernet for revisjonsutvalget. 

Aker utarbeider og offentliggjør kvartals-
regnskaper i tillegg til årsregnskap. Kon-
sernregnskapet avlegges i henhold til 
EU-godkjente IFRS-standarder, mens 
regnskapet for morselskapet avlegges 
etter regnskapslovens bestemmelser og 
god regnskapsskikk i Norge. Det er eta-
blert en rekke kontrolltiltak i forbindelse 
med avleggelsen av kvartals- og årsregn-
skap. Ettersom Aker er et investeringssel-
skap med betydelige eierinteresser i andre 
selskap, blant annet i børsnoterte selskap, 
er Akers prosesser rundt regnskapsavslut-
ningen rettet mot kontroll av innrapporterte 
regnskap og analyser av tallmateriale. De 
operative datterselskaper og tilknyttede 
selskaper har også etablert kontrolltiltak før 
deres respektive regnskap rapporteres til 
Aker.

I forbindelse med utarbeidelse av års-
regnskapet til de operative datterselska-
pene gjennomføres clearingmøter med 

ledelsen i hvert enkelt selskap med hoved-
formål å sikre kvaliteten av finansiell rap-
portering. I clearing-møtene fokuseres det 
på vesentlige vurderingsposter, ikke-balan-
seførte poster, nærstående transaksjoner, 
nye og endrede regnskapsprinsipper, og 
spesielle temaer i årsoppgjøret. Ekstern 
revisor er til stede på møtene.

Forvaltningsselskapet Converto Capital 
Management følger på samme måte opp 
de operative selskapene i fondet Converto 
Capital Fund. Aker følger opp sine engasje-
menter gjennom styret i  fondet.

Revisjonsutvalget foretar en forberedende 
gjennomgang av kvartals- og årsregnska-
pene. Revisjonsutvalget fokuserer på vurde-
ringsposter og anvendelse av nye regn-
skapsprinsipper, og gjennomgår også even-
tuelle vesentlige nærstående transaksjoner.

Det utarbeides månedlige rapporter for 
Aker ASA og holdingselskaper til styret. 
Månedsrapportene legger særlig vekt på 
utviklingen i verdijustert egenkapital, 
endringer i likviditetsprognosen, samt andre 
vesentlige forhold i porteføljen av investe-
ringer. For å opprettholde og videreutvikle 
regnskapskompetansen i Aker, arrangeres 
det jevnlige kurs med interne og eksterne 
foredragsholdere. Nøkkelpersoner innen 
regnskapsavdelingen deltar også på ulike 
eksterne kurs og seminar.

11. Godtgjørelse til styret 
Styrets godtgjørelse reflekterer styrets 
ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksom-
hetens kompleksitet. Godtgjørelsen er ikke 
resultatavhengig, og det eksisterer ikke 
opsjonsprogram for noen av styrets med-
lemmer.

Generalforsamlingen vedtar styrehonorar 
etter innstilling fra selskapets valgkomité. 
Enkelte av styremedlemmene har styreverv 
i andre selskaper hvor Aker har betydelige 
eierinteresser, og mottar ikke honorar fra 
Aker for disse vervene. Styremedlemmer 
valgt av og blant ansatte i konsernet og 
tilknyttede selskaper har på eget initiativ 
redusert sine styrehonorarer. Dette i tråd 
med avtale mellom de ansattes organisa-
sjoner og Aker.

Nærmere opplysninger om styregodtgjø-
relse for 2012 for de enkelte styremedlem-
mer fremgår av note 41 til årsregnskapet 
for konsernet for 2012.

12. Godtgjørelse til ledende ansatte 
Styret har fastsatt egne retningslinjer for 
godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til 
reglene i Allmennaksjeloven §6-16a. Kon-
sernsjefens ansettelsesavtale er godkjent 
av styret. Konsernsjefens godtgjørelse fast-
settes av styret etter innstilling fra styrets 
leder.

Konsernsjefen fastsetter godtgjørelse til 
ledende ansatte i samsvar med styrets ret-
ningslinjer. Aker har ingen opsjonsordnin-
ger. Lønnsordningen for ledende ansatte 
inkluderer en fast årslønn, standard pen-
sjons- og forsikringsordning for ansatte og 
variabel lønn.  

Fra 2011 er det etablert en ordning for 
tildeling av bonusaksjer til ansatte etter 
nærmere angitte vilkår og måloppnåelse. 
Dette insentivprogrammet for ansatte (eks-
klusiv konsernsjef) fremgår av note 2 til års-
regnskapet for Aker ASA.

Nærmere opplysninger om godtgjørelse 
for 2012 for den enkelte ledende ansatte 
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fremgår av note 41 til årsregnskapet for 
konsernet. Selskapets retningslinjer for 
godtgjørelse til ledende ansatte er gjengitt i 
note 41, og blir fremlagt for den ordinære 
generalforsamlingen.

Enkelte ledende ansatte i Aker ivaretar 
selskapets eierinteresser som styrerepre-
sentant i andre Aker-selskaper. De mottar 
ikke personlig styrehonorar for dette.

13. Informasjon og kommunikasjon 
Selskapet har utarbeidet egen policy for 
investor relations (IR), som er tilgengelig på 
selskapets hjemmeside. Selskapets rappor-
tering av finansiell og annen informasjon er 
basert på åpenhet og likebehandling av 
aktørene.

IR-funksjonens langsiktige formål er å 
sikre selskapet tilgang til kapital til konkur-
ransedyktige vilkår samtidig som aksjeeierne 
skal sikres korrekt informasjon som danner 
grunnlaget for markedets prising av aksjene. 
Dette skal skje gjennom korrekt og tidsriktig 
distribusjon av kurssensitiv informasjon, 
samtidig som selskapet skal handle i sam-
svar med gjeldende regler og markedsprak-
sis, herunder kravet om likebehandling.

Alle børs- og pressemeldinger gjøres 
tilgjengelige på selskapets hjemmesider 
www.akerasa.com, i tillegg til at børs-
meldinger også er tilgjengelige på  
www.newsweb.no.

Selskapet avholder åpne presentasjoner 
i forbindelse med resultatrapportering og 
presentasjonene overføres normalt direkte 
på internett (webcast). Selskapets finansi-
elle kalender finnes på side 3 i årsrappor-
ten, og er også tilgjengelig på selskapets 
hjemmesider.

14. Selskapsovertakelse 
Det er ikke utarbeidet særskilte prinsipper 
for hvordan selskapet vil opptre ved even-
tuelle overtakelsestilbud på Aker, noe som 
ikke er i tråd med NUES-anbefalingen. Til 
sammen 67,9 prosent av aksjene i Aker 
kontrolleres av Kjell Inge Røkke gjennom 
hans private TRG-selskaper. Røkke har for-
pliktet seg til å beholde kontroll i Aker i 
minimum 10 år fra juni 2007. Basert på 
dette har styret vurdert det slik at egne 
nedfelte prinsipper for hvordan selskapet 
skal opptre ved eventuelle overtakelsestil-
bud ikke er nødvendig.

15. Revisor 
Revisor presenterer årlig en plan for gjen-
nomføring av revisjonsarbeidet for styret. 
Videre har revisor gitt styret en skriftlig 
bekreftelse på at uavhengighetskravet er 
oppfylt.

Revisor deltar i alle møter i revisjonsut-
valget og i styremøtet som behandler års-
regnskapet. Revisor gjennomgår med styret 
eventuelle vesentlige endringer i selskapets 
regnskapsprinsipper og vurderinger av 
vesentlige regnskapsestimater. Det har ikke 
vært uenighet mellom revisor og adminis-
trasjonen om vesentlige forhold.

Revisor har rapportert sin vurdering av 
intern kontroll i regnskapsrapporteringspro-
sessen til revisjonsutvalget. Resultatet av 
denne gjennomgangen har vært presentert 
for styret. Styret og revisjonsutvalget møter 
revisor uten at representanter fra den dag-
lige ledelsen er til stede. Revisjonsutvalget 
fastsetter retningslinjer for den daglige 
ledelsens adgang til å benytte revisor til 
andre tjenester enn revisjon, og mottar 

kvartalsvis oversikt over revisors tjenester 
til selskapet. Revisjonsutvalget godkjenner 
også honorar for vesentlige tilleggstje-
nester. Revisors godtgjørelse fordelt på 
revisjon og andre tjenester fremgår av note 
9 til konsernregnskapet for Aker for 2012, i 
tillegg til at dette opplyses på generalfor-
samlingen.
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Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker opplever at sykefraværet reduseres. Samarbeidsavtalen med NSF Langrenn brukes målrettet for å spre kunnskap om fysisk trening, kosthold og helse i Aker og Aker-eide selskaper.
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Stine Bosse
Styremedlem

Stine (Christine) Bosse 
(født 1960) er valgt for 
perioden 2011–2013. Hun 
utdannet jurist fra Univer-
sitetet i København, og 
har tilleggsutdanning fra 
INSEAD, Wharton og 
Harvard. Bosse arbeidet 
tidligere i Trygvesta hvor 
hun var konsernsjef fra 
2001. Bosse er styreleder 
i Flügger Danmark, Dan-
marks Kongelige Teater, 
CONCITO, BørneFonden 
og Københavns kunstner-
festival. Hun er medlem 
av ChildFund Alliance, og 
styremedlem i blant annet 
Nordea Bank A/S, TDC 
og Allianz. Hun har tidli-
gere vært styreleder for 
den danske bransjeorga-
nisasjon Forsikring & 
Pension, samt tidligere 
styremedlem i Grundtfos 
& Amlin plc. I 2010 ble 
Bosse utnevnt til medlem 
av FNs Tusenårsmål av 
FNs generalsekretær,  
Ban Ki-moon, for å 
bekjempe verdenssult og 
-fattigdom. Per 31. 
desember 2012 eier 
Bosse 400 aksjer i Aker 
ASA, og har ingen opsjo-
ner. Bosse er dansk 
statsborger.

Anne Marie Cannon 
Styremedlem

Anne Marie Cannon (født 
1957) er valgt for perio-
den 2011–2013. Hun har 
mer enn 30 års erfaring 
innen olje- og gassin-
dustrien, både industrielt 
og fra investeringsbank. 
Siden 2000 har hun vært 
seniorrådgiver i Natural 
Resources Group i Mor-
gan Stanley med hoved-
fokus på oppstrøms 
M&A i Europa, Midtøsten 
og Nord-Afrika, samt 
Latin-Amerika. Hun har 
tidligere erfaring fra 
finans og handel i Shell 
UK Exploration and Pro-
duction og Thomson 
North Sea. I 1989 ble 
hun ansatt i Investment 
Banking Division hos J. 
Henry Schroder Wagg, 
og som styremedlem og 
leder av UK Energy 
Team. I 1995 ble Cannon 
styremedlem i Hardy Oil 
& Gas plc med ansvar 
for bedriftsutvikling og 
internasjonal vekst. Hun 
har en BSc fra Glasgow 
University. Per 31. 
desember 2012 eier 
Cannon ingen aksjer i 
Aker ASA, og har ingen 
opsjoner. Cannon er 
britisk statsborger.

Kristin Krohn Devold
Styremedlem 

Kristin Krohn Devold 
(født 1961) er valgt for 
perioden 2011–2013. 
Hun var stortingsrepre-
sentant for Høyre fra 
1993 til 2005. Hun var 
forsvarsminister fra 
2001 til 2005. Hun er i 
dag Generalsekretær i 
Den norske Turistfore-
ning og styremedlem i 
blant annet Aker Kvær-
ner Holding AS, Hexa-
gon ASA, Sølvtrans 
ASA og konsernstyret i 
Terra-bankene. Hun er 
utdannet siviløkonom 
ved Norges Handels-
høyskole og har mel-
lomfag i sosiologi fra 
Universitetet i Bergen. 
Per 31. desember 2012 
eier Krohn Devold 
ingen aksjer i Aker 
ASA, og har ingen 
opsjoner. Krohn Devold 
er norsk statsborger.

Leif O. Høegh 
Styremedlem 

Leif O. Høegh (født 
1963) er er valgt for 
perioden 2012–2014. 
Han har en master i 
sosialøkonomi fra Uni-
versity of Cambridge 
og en MBA fra Harvard 
Business School. 
Høegh arbeidet tidli-
gere for McKinsey & 
Company og Royal 
Bank of Canada Group. 
Han er styreleder i 
Höegh Autoliners og 
nestleder i Höegh LNG. 
Høegh er også styre-
medlem i Höegh Capi-
tal Partners, Höegh 
Eiendom, Hector Rail 
og Rift Valley Holdings. 
Høegh er medlem av 
Representantskapet i 
DNB. Per 31. desem-
ber 2012 har Høegh en 
indirekte eierinteresse i 
135 000 Aker ASA-ak-
sjer, og har ingen 
opsjoner. Høegh er 
norsk statsborger. 

Kjell Inge Røkke
Styrets leder

Industrileder Kjell Inge 
Røkke (født 1958) er er 
valgt for perioden 2012–
2014. Han er Aker ASAs 
hovedeier og har vært 
drivkraften i Aker siden 
1990-tallet. Røkke startet 
sin karriere da han kjøpte 
en 69-fots tråler i USA i 
1982, og han bygget 
gradvis opp et ledende, 
verdensomspennende 
fiskeriselskap med fokus 
på fangst og ombordpro-
duksjon av hvitfisk. I 1996 
kjøpte det Røkke-kontrol-
lerte selskapet RGI nok 
Aker-aksjer til å bli Akers 
største eier, og fusjonerte 
senere med Aker. Røkke 
er styreleder i Aker Bio-
Marine ASA og Kværner 
ASA, styremedlem i Aker 
Solutions ASA, og vara-
medlem til styret i Det 
norske oljeselskap ASA. 
Per 31. desember 2012 
eier Røkke gjennom sitt 
eierselskap The Resource 
Group TRG AS med dat-
terselskaper, som han eier 
sammen med sin kone 
Anne Grete Eidsvig, 
49 105 514 aksjer (67,9 
prosent) i Aker ASA, og 
har ingen opsjoner. Røkke 
er norsk statsborger.

Finn Berg Jacobsen
Styrets nestleder

Finn Berg Jacobsen (født 
1940) er valgt for perio-
den 2012–2014. Han har 
en MBA fra Harvard Busi-
ness School og er 
statsautorisert revisor. 
Han har hatt flere stillin-
ger innen Arthur Ander-
sen & Co, blant annet 
som regional leder for 
Norden fra 1983 til 1999. 
Fra 2001 til 2005 arbeidet 
Berg Jacobsen som 
finansdirektør og stabsle-
der i Aker Kværner ASA. 
Han arbeider nå som 
rådgiver innenfor sel-
skapsstyring og finans. 
Han har vært styremed-
lem og leder for revisjons-
utvalg i flere selskaper og 
har vært oppnevnt som 
medlem av en rekke 
utvalg og komiteer innen-
for revisjon og regnskap. I 
2000 ble Berg Jacobsen 
tildelt St. Olavs orden, 
ridder av 1. klasse, for sitt 
bidrag til utvikling av revi-
sjons- og regnskapsfaget 
i Norge. Per 31. desem-
ber 2012 eier Berg 
Jacobsen 5 000 aksjer i 
Aker ASA, og har ingen 
opsjoner. Berg Jacobsen 
er norsk statsborger. 

Atle Tranøy
Styremedlem
Ansattes representant

Atle Tranøy (født 1957) 
er valgt inn for perio-
den 2011–2013. Han er 
utdannet rørlegger og 
har vært ansatt hos 
Kværner Stord AS 
siden 1976. Han har 
vært heltidstillitsvalgt i 
Aker-bedrifter siden 
1983 og jobber som 
hovedtillitsvalgt i Aker 
ASA. Han er også leder 
for European Works 
Council i Aker. Per 31. 
desember 2012 eier 
Tranøy ingen aksjer i 
Aker ASA, og har ingen 
opsjoner. Tranøy er 
norsk statsborger.

Styret
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Harald Magne Bjørnsen
Styremedlem
Ansattes representant

Harald Magne Bjørnsen 
(født 1947) er valgt inn 
for perioden 2011–
2013. Han er fagutdan-
net skips- og elektro-
montør og har vært 
ansatt i Aker Elektro AS 
siden 1978, hvor han 
har hatt stillinger som 
prosjekt-/plassleder 
innen elektro- og 
instrumentfagene siden 
1986. Per 31. desem-
ber 2012 eier Bjørnsen 
700 aksjer i Aker ASA, 
og har ingen opsjoner. 
Bjørnsen er norsk 
statsborger.

Tommy Angeltveit  
Styremedlem
Ansattes representant

Tommy Angeltveit (født 
1965) er valgt inn for 
perioden 2011–2013. 
Han har faglig utdan-
ning med fagbrev som 
serviceelektroniker og 
er ansatt som service-
tekniker ved con-
trols-avdelingen i Aker 
Subsea AS. Angelveit 
startet i bedriften i 
2003. Angeltveit er 
også ansattes repre-
sentant i styret i Aker 
Subsea. Han er tillits-
valgt på heltid og leder 
for Industri Energi, 
avdeling 47. Per 31. 
desember 2011 eier 
Angeltveit ingen aksjer 
i Aker ASA, og har 
ingen opsjoner. Angel-
tveit er norsk statsbor-
ger.

Bjarne Kristiansen
Styremedlem
Ansattes representant

Bjarne Kristiansen (født 
1955) er valgt for perio-
den 2011–2013. Han 
har arbeidet i fiskeriin-
dustrien siden 1973 og 
har vært leder av fag-
foreningen siden 1996. 
Kristiansen er vara-
medlem i styret til Aker 
Seafoods ASA. Per 31. 
desember 2011 eier 
Kristiansen ingen 
aksjer i Aker ASA, og 
har ingen opsjoner. 
Kristiansen er norsk 
statsborger.

Anne Grete Eidsvig er en aktiv eier i Aker ASA, her i gruppediskusjon under Aker Achievements Camp i oktober.
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Maria Moræus 
Hanssen
Investeringsdirektør
Ansvarlig for oppfølging 
av Det norske oljesel-
skap ASA.

Maria Moræus Hans-
sen (født 1965) ble 
ansatt i Aker ASA i juni 
2008. Moræus Hans-
sen er utdannet reser-
voaringeniør fra NTNU 
og petroleumsøkonom 
fra det franske petrole-
umsinstituttet IFP. Hun 
jobbet i Norsk Hydro 
fra 1992, hovedsakelig 
med norsk sokkel, med 
ansvar for letevirksom-
heten i Nordsjøen og 
nye feltutbygginger, 
integreringen av Hydro 
og Statoil, og som 
plattformsjef (på Troll 
B), samt senior vice 
president for gassfor-
syning og -infrastruktur 
i StatoilHydro. Moræus 
Hanssen er styremed-
lem i Det norske olje-
selskap ASA og Haf-
slund ASA. Per 31. 
desember 2012 eier 
Moræus Hanssen 
4 969 aksjer i Aker 
ASA, og har ingen 
opsjoner. Moræus 
Hanssen er norsk 
statsborger.

Nicoletta Giadrossi
Investeringsdirektør
Ansvarlig for oppfølging 
av Aker Solutions ASA.

Nicoletta Giadrossi (født 
1966) ble ansatt i Aker 
ASA i 2012. Giadrossi 
kommer fra stillingen 
som Vice President & 
General Manager i Dres-
ser-Rand Group Inc. 
Hun har en BA-grad i 
matematikk og økonomi 
fra Yale University og 
har en MBA fra Harvard 
Business School. 
Giadrossi har også bak-
grunn fra private equ-
ity-bransjen og Boston 
Consulting Group, og 
hun har hatt flere leder-
stillinger hos GE Oil and 
gas hvor hun var 
ansvarlig for global ned-
strøms bedriftsvirksom-
het, og har jobbet som 
COO for GE Equipment 
Management euro-
peiske virksomhet. 
Giadrossi er styremed-
lem i Aker Solutions 
ASA og Faiveley Trans-
port SA. Per 31. desem-
ber 2012 eier Giadrossi 
ingen aksjer i Aker ASA, 
og har ingen opsjoner. 
Giadrossi er italiensk 
statsborger.

Trond Brandsrud
Finansdirektør

Trond Brandsrud (født 
1958) ble ansatt i Aker 
ASA i april 2010. 
Brandsrud kom fra 
tilsvarende stilling som 
CFO i det børsnoterte 
boreselskapet Seadrill 
hvor han var ansatt fra 
2007. Han har også 
mer enn 20 års erfaring 
fra Royal Dutch Shell. I 
Shell hadde Brandsrud 
flere sentrale økonomi- 
og finansposisjoner i 
Norge så vel som inter-
nasjonalt. Han har også 
bred prosjekterfaring 
fra store offshore feltut-
byggingsprosjekter og 
hatt flere senior leder-
oppgaver i Shells opp-
strøms- og ned-
strømsvirksomhet. 
Brandsrud er utdannet 
Siviløkonom fra NHH. 
Per 31. desember 2012 
eier Brandsrud direkte 
og indirekte via et pri-
vat investeringsselskap 
til sammen 26 943 
aksjer i Aker, og har 
ingen opsjoner. 
Brandsrud er norsk 
statsborger.

Michael Buffet
Investeringsansvarlig 
Ansvarlig for oppfølging 
av Kværner ASA.

Michael Buffet (født 
1972) ble ansatt i Aker 
ASA i august 2011. 
Buffet er utdannet 
maskiningeniør fra 
ENSAM i Frankrike. 
Han var ansatt hos 
Total Exploration and 
Production fra 1996 til 
2003 som boreingeniør, 
boringsansvarlig og 
som prosjektleder bl.a. 
i Argentina, Storbritan-
nia, Iran, Jemen, Qatar, 
Kamerun og Gabon. 
Buffet fullførte en MBA 
ved INSEAD i Frankrike 
i 2004. Deretter ble han 
ansatt hos Boston 
Consulting Group 
(BCG) hvor han arbei-
det frem til 2011. Hos 
BCG arbeidet Buffet 
hovedsakelig med opp-
strøms olje og gass, 
samt fornybare ener-
giprosjekter. Per 31. 
desember 2012 eier 
Buffet 1 815 aksjer i 
Aker ASA, og har ingen 
opsjoner. Buffet er 
fransk statsborger.

Øyvind Eriksen
Konsernsjef

Øyvind Eriksen (født 
1964) ble ansatt i Aker 
ASA i januar 2009. 
Eriksen er utdannet 
jurist ved Universitet i 
Oslo. Han arbeidet i 
advokatfirmaet BA-HR 
fra 1990, som deltaker 
(partner) siden 1996, 
og som styremed-
lem/-leder i BA-HR fra 
2003. I BA-HR jobbet 
Eriksen tett med Aker 
og Akers hovedaksjo-
nær, Kjell Inge Røkke. 
Eriksen er blant annet 
arbeidende styreleder i 
Aker Solutions ASA, 
styreleder i Aker Kvær-
ner Holding AS og sty-
remedlem i bl.a. The 
Resource Group TRG 
AS, TRG Holding AS 
og Reitangruppen AS. 
Gjennom et privateid 
selskap eier Eriksen 
0,20 prosent av B-ak-
sjene i TRG Holding 
AS. Per 31. desember 
2012 eier Eriksen 
100 000 aksjer i Aker 
ASA, og har ingen 
opsjoner. Eriksen er 
norsk statsborger.

Atle Kigen
Kommunikasjonsdirektør

Atle Kigen (født 1958) 
ble ansatt i Aker ASA i 
oktober 2006, og har 
hatt ansvaret for kom-
munikasjon siden mars 
2010. Han er utdannet 
handelsøkonom, og har 
bred erfaring fra kom-
munikasjon og journa-
listikk. Kigen har vært 
informasjonsdirektør i 
Kværner ASA og daglig 
leder i kommunika-
sjonsbyrået GCI Mon-
sen. Han har vært sjef-
redaktør i Økonomisk 
Rapport, og økonomi-
redaktør i både Aften-
posten og NRK Nyhe-
ter, samt journalist i 
Dagens Næringsliv. Per 
31. desember 2012 eier 
Kigen 2 787 aksjer i 
Aker ASA, og har ingen 
opsjoner. Kigen er 
norsk statsborger.

Audun Stensvold
Investeringsdirektør
Ansvarlig for oppfølging 
av Aker ASAs finansielle 
investeringer.

Audun Stensvold (født 
1972) ble ansatt i Aker 
ASA i 2006. I perioden 
frem til ansettelsen 
som investeringsdirek-
tør har Stensvold bl.a. 
jobbet som finansdirek-
tør og investeringsdi-
rektør i Converto Capi-
tal Management som 
forvalter det Aker-eide 
fondet Converto Capi-
tal Fund. I tillegg har 
Stensvold hatt stillin-
gen som Vice President 
innen gruppen som 
jobbet med transaksjo-
ner og forretningsutvik-
ling i Aker. Før Aker 
jobbet Stensvold som 
konsulent innenfor 
finansiell og strategisk 
rådgivning for Selmer 
og som finansanalyti-
ker for DnB NOR. Han 
er utdannet siviløko-
nom fra NHH. Per 31. 
desember 2012 eier 
Stensvold 1 030 aksjer 
i Aker, og har ingen 
opsjoner. Stensvold er 
norsk statsborger.

Ledelse Øvrige nøkkelpersoner

Beskjæres 76 mm fra venstre før trykk >>

Aker ASA årsrapport 2012

Eierstyring og selskapsledelse

156



Aker ASA
Fjordalléen 16, 0250 Oslo
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 20, 1364 Fornebu
Postboks 169
1325 Lysaker

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

groupcomms@akersolutions.com
www.akersolutions.com 

Kværner ASA
Drammensveien 264, 0283 Oslo
Postboks 74
1325 Lysaker

Telefon: 21 08 90 00
Telefaks: 21 08 99 99

ir@kvaerner.com
www.kvaerner.com 

Det norske oljeselskap ASA
Føniks
Munkegata 26
7011 Trondheim

Telefon: 90 70 60 00
Telefaks: 73 53 05 00

detnor@detnor.no
www.detnor.no 

Aker BioMarine AS
Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Postboks 1423 Vika
0115 Oslo

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

post@akerbiomarine.com
www.akerbiomarine.com 

Aker Seafoods ASA
Løvenvoldg. 11, 6002 Ålesund
Postboks 876
6001 Ålesund

Telefon: 70 11 86 00
Telefaks: 70 11 86 80

firmapost@akersea.com
www.akersea.com 

Norron Asset Management
Oxtorgsgatan 4, 2tr
SE-111 57 Stockholm 
Sverige

Telefon: +46 8 55 069 40
Telefaks: +46 8 555 069 45

info@norron.com
www.norron.com 

Oslo Asset Management ASA
Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Postboks 1423 Vika
0115 Oslo

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

contact@akerasa.com

Ocean Yield AS
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Postboks 1423 Vika
0115 Oslo

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

www.oceanyield.no

Converto Capital Fund
Fjordalléen 16, 0250 Oslo 
Postboks 1423 Vika, 
0115 Oslo
 
Telefon: 24 13 00 00 
Telefaks: 24 13 01 01 

mail@converto.no
www.convertocapital.no
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Aker ASA
Fjordalléen 16
Postboks 1423 Vika
0115 Oslo

Telefon: 24 13 00 00
E-post: contact@akerasa.com

www.akerasa.com


